
ประกาศมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง มาตรการการลงโทษและการพจิารณาโทษนักศกึษาผูกระทาํผดิเกี่ยวกับการสอบ

พ.ศ. ๒๕๖๕

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

อนสุนธปิระกาศมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ฉบับลงวันที่ ๑๑ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ไดประกาศ
มาตรการการลงโทษและการพจิารณาโทษนักศกึษาผูกระทาํผดิเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. ๒๕๖๔  ไปแลว นัน้

เพื่อใหเปนไปตามการปรบัเปลี่ยนโครงสรางการบรหิารงานของมหาวทิยาลัย   เหน็ควรปรบัปรงุ  
ประกาศมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรการการลงโทษและการพจิารณาโทษนักศกึษาผูกระทาํความผดิ
เกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๑๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉะนัน้ อาศัยอาํนาจตามความใน
มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๓๕  ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ    เรื่อง
มาตรการการลงโทษและการพจิารณาโทษนักศกึษาผูกระทาํผดิเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๑๑
สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  และออกประกาศมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรการการลงโทษและการพจิารณา
โทษนักศกึษาผูกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอยีดดังนี้ 

หมวดที่ ๑ 
หมวดทัว่ไป 

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรการการลงโทษ
และการพจิารณาโทษนักศกึษาผูกระทาํผดิเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. ๒๕๖๕" 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรการการลงโทษและการพจิารณา

โทษนักศกึษาผูกระทาํผดิเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๑๑ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
ขอ ๔ บรรดาขอบังคับ ระเบยีบ ประกาศหรอืคาํสัง่อื่นในสวนที่ไดกาํหนดไวแลวในขอบังคับนี้

ขัดหรอืแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๕ ในประกาศนี้ 
"มหาวทิยาลัย" หมายถงึ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
"สภามหาวทิยาลัย" หมายถงึ สภามหาวทิยาลัยวลัยลักษณ
"อธกิารบด"ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยวลัยลักษณ
"รองอธกิารบด"ี หมายถงึ รองอธกิารบดทีี่กาํกับดแูลสาํนักวชิา

ศนูยบรกิารการศกึษา สวนสงเสรมิและ
พัฒนานักศกึษา สวนนติกิาร
มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 

"ประธานคณะกรรมการ หมายถงึ รองอธกิารบดทีี่กาํกับดแูลศนูยบรกิาร
อาํนวยการสอบ"  การศกึษา 
"ประธานดาํเนนิการสอบ" หมายถงึ ผูอาํนวยการศนูยบรกิารการศกึษา



-  ๒  -

"สาํนักวชิา / วทิยาลัย"  หมายถงึ  สาํนักวชิา / วทิยาลัย มหาวทิยาลัย
วลัยลักษณ 

"บัณฑติวทิยาลัย"  หมายถงึ  บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัย
วลัยลักษณ 

"คณบด"ี  หมายถงึ  คณบดขีองสาํนักวชิา / วทิยาลัย /
บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยลักษณ 

"คณะกรรมการพจิารณาและ หมายถงึ คณะกรรมการที่มหาวทิยาลัยแตงตัง้
ลงโทษการกระทาํผดิเกี่ยวกับการสอบ" ใหพจิารณาและลงโทษการกระทาํผดิ

เกี่ยวกับการสอบของนักศกึษา
"คณะกรรมการ หมายถงึ คณะกรรมการที่มหาวทิยาลัยแตงตัง้ให
ดาํเนนิการสอบ"  รับผดิชอบดาํเนนิการเกี่ยวกับการสอบ

ของมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
"นักศกึษา"  หมายถงึ  นักศกึษามหาวทิยาลัยวลัยลักษณ

ทกุระดับการศกึษาและใหรวมถงึ
ผูรวมเรยีนในรายวชิา 

"ผูเขาสอบ"  หมายถงึ  นักศกึษามหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
หรอืผูรวมเรยีนในมหาวทิยาลัย
วลัยลักษณ ตามรายวชิาที่จัดสอบ
ในการสอบทกุประเภท

"กรรมการคมุสอบ"  หมายถงึ  ผูที่มหาวทิยาลัยแตงตัง้ใหเปนกรรมการ
ควบคมุหองสอบวชิาใดวชิาหนึ่งของ
การสอบ รวมถงึการสอบยอย ผูสอน
หรอืผูทึ่ไดรับมอบหมาย ใหคมุสอบ 

"การสอบ" หมายถงึ  การสอบกลางภาค ปลายภาค หรอื
การสอบและการประเมนิผลใด ๆ 
ที่เกี่ยวของกับหลักสตูรหรอืรายวชิา
ที่เปดสอนในมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ
ทัง้การสอบในรปูแบบออนไซต 
ในหองสอบและการสอบแบบออนไลน

หมวดที่ ๒ 
คณะกรรมการพจิารณาการกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ 

ขอ ๖ คณะกรรมการพจิารณาการกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบประกอบดวย 
๑. รองอธกิารบดทีี่กาํกับดแูลสาํนักวชิา ประธานกรรมการ 
๒. รองอธกิารบดทีี่กาํกับดแูล ศนูยบรกิารการศกึษา รองประธานกรรมการ  
๓. รองอธกิารบดทีี่กาํกับดแูล สวนสงเสรมิและพัฒนานักศกึษา รองประธานกรรมการ  
๔. รองอธกิารบดทีี่กาํกับดแูล สวนนติกิาร รองประธานกรรมการ 
๕. ผูอาํนวยการศนูยบรกิารการศกึษา กรรมการ 
๖. เจาหนาที่บรหิารงานทัว่ไป กรรมการและเลขานกุาร 
    งานวนิัยนักศกึษา สวนสงเสรมิและพัฒนานักศกึษา 
๗. เจาหนาที่บรหิารงานทัว่ไป ผูชวยเลขานกุาร 
    สวนสงเสรมิและพัฒนานักศกึษา 
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หนาที่ 
ดาํเนนิการสอบหาขอเทจ็จรงิใหไดมาซึ่งขอเทจ็จรงิที่ครบถวนยตุธิรรม และพจิารณาลงโทษ

นักศกึษาที่กระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ ดวยความเปนธรรม โดยมกีระบวนการ ดังนี้ 
๑. สอบหาขอเทจ็จรงิที่เกี่ยวกับการกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบโดยรวบรวมพยาน

หลักฐาน ไดแก พยานบคุคล พยานเอกสาร พยานแวดลอมและพฤตกิารณ หรอืหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การกระทาํความผดิ ทัง้นี้สามารถดาํเนนิการแตงตัง้อนกุรรมการหรอืบคุคลอื่นที่เกี่ยวของในการหาขอเทจ็จรงิ
ได 

๒. แจงกระบวนการการพจิารณาโทษนักศกึษาที่กระทาํผดิเกี่ยวกับการสอบใหนักศกึษา
ที่กระทาํผดิทราบกอนการพจิารณา 

๓. พจิารณาการกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบและพจิารณาลงโทษการกระทาํความผดิ
ของนักศกึษาจากการสอบสวนเพิ่มเตมิการกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ 

๔ ประธานกรรมการที่ไดรับมอบอาํนาจจากอธกิารบดลีงนามการลงโทษนักศกึษาที่กระทาํ
ความผดิเกี่ยวกับการสอบ

ทัง้นี้ ใหฝายเลขานกุาร แจงผลการพจิารณาการกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ พรอมทัง้
สาํเนาแจงผลการพจิารณาการกระทาํความผดิของนักศกึษาใหอาจารยที่ปรกึษา อาจารยผูสอนรายวชิา
คณบดปีระจาํสาํนักวชิาที่นักศกึษาผูนัน้สังกัด และศนูยบรกิารการศกึษา เพื่อดาํเนนิการในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไป 

หมวดที่ ๓ 
ความผดิ 

ขอ ๗ นักศกึษาตองปฏบัิตติามระเบยีบการสอบทัง้ในรปูแบบออนไซตในหองสอบและ
การสอบแบบออนไลนอยางเครงครัด หากมกีระทาํการในกรณตีอไปนี้ ถอืวามคีวามผดิ 

๗.๑ มขีอความ สัญลักษณในกระดาษ วัตถอุื่นใด หรอืสวนตาง ๆ ของรางกาย ตลอดจนบันทกึ
ดวยวธิกีารใด ๆ ในเครื่องมอืสื่อสาร หรอืเครื่องมอือเิลก็ทรอนกิสที่สามารถบันทกึขอมลูตาง ๆ ได 
เชน เครื่องคาํนวณ โทรศัพทมอืถอืที่เปดเครื่อง เครื่องมอืสื่อสารใด ๆ พจนานกุรม พจนานกุรมอเิลก็ทรอนกิส
อปุกรณอเิลก็ทรอนกิสอื่นใดเขาหองสอบ ทัง้นี้ ไมวาขอความ หรอืสัญลักษณนัน้ตรงหรอืใกลเคยีงกับขอสอบ
หรอืไมกต็าม และมเีจตนาจะนาํไปประกอบการสอบหรอืไมกต็าม 

๗.๒ รับ - สงกระดาษหรอืสิ่งอื่นใด หรอืตดิตอสื่อสารผานอปุกรณใดในระหวางการสอบ 
๗.๓ เตรยีมเอกสารหรอืวัตถอุื่นใดไวที่ตัวหรอืนอกหองสอบ และมพีฤตกิารณสอในการที่จะ

กระทาํการทจุรติ 
๗.๔ ระหวางการสอบมพีฤตกิรรมที่สอไปในทางทจุรติ เชน พดูคยุหรอืสื่อสารกับผูอื่นไมวา

ดวยวธิกีารใด ๆ ออกไปนอกหองสอบโดยไมไดรับอนญุาต หรอืดเูอกสารที่เกี่ยวของกับการสอบ ทัง้ในและ
นอกหองสอบ 

๗.๕ จดขอความ หรอืบันทกึเนื้อหาหรอืโจทยขอสอบที่ทาํการสอบ หรอืทาํสัญลักษณอื่นใด
บนกระดาษ เครื่องคาํนวณ วัสดอุปุกรณตาง ๆ อปุกรณอเิลค็ทรอนกิส หรอืสวนตาง ๆ ของรางกาย ออกนอก
หองสอบ หรอืการนาํขอมลูที่เกี่ยวของกับขอสอบในรายวชิาที่สอบไปเผยแพรบนสื่อตาง ๆ 

๗.๖ เจตนานาํขอสอบ กระดาษคาํตอบ หรอืสมดุคาํตอบหรอืเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอบ
ออกนอกหองสอบ เวนแตกรณทีี่ไดรับอนญุาต 

๗.๗ จัดทาํเอกสารประกอบการสอบเกนิจากขอกาํหนดตามคาํชี้แจงของขอสอบในรายวชิาที่
อนญุาตใหนาํเอกสารประกอบการสอบเขาหองสอบ 
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๗.๘ เขาสอบแทนผูอื่น หรอืยอมใหผูอื่นเขาสอบแทน หรอืจัดใหผูอื่นเขาสอบแทนผูสอบ
คนอื่น หรอืมสีวนเกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการใหผูอื่นเขาสอบแทน 

๗.๙ หรอืการกระทาํความผดิอื่น ๆ ที่สอเจตนาทจุรติ หรอืทาํใหสงสัยวาทจุรติ 
หมวดที่ ๔

โทษและการพจิารณาโทษ 
ขอ ๘ โทษของการกระทาํความผดิ 
๘.๑ นักศกึษาที่กระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ อาจไดรับโทษ ดังนี้ 
( ๑ ) บาํเพญ็ประโยชน และตักเตอืนนักศกึษาเปนลายลักษณอักษร 
( ๒ ) ลดผลการศกึษาที่สอบไดในรายวชิาที่กระทาํความผดิลง ๑ ระดับขัน้ 
( ๓ ) ไดรับผลการศกึษาเปน F ในรายวชิาที่กระทาํความผดิ 
( ๔ ) กรณทีี่ผูกระทาํความผดิไมมรีายวชิาที่มผีลการประเมนิเปนระดับขัน้คะแนน 
       ในภาคการศกึษานัน้ ใหไดรับผลการศกึษาในรายวชิาที่มกีารประมวลผลเปน U 
       หรอืไมผานการประเมนิในรายวชิาอื่นที่ลงทะเบยีน 
๘.๒ การพจิารณาโทษตามการกระทาํความผดิ สามารถเลอืกลงโทษ ๑ ขอ หรอืมากกวา 

๑ ขอ หรอืทัง้หมดกไ็ด ทัง้นี้ หากคณะกรรมการพจิารณาแลว มเีหตบุรรเทาโทษ คณะกรรมการสามารถ
พจิารณาลดโทษตํ่ากวาที่กาํหนดไว ในขอ ๘.๑ กไ็ด และเพื่อเปนการอบรมบมเพาะจติใจของนักศกึษา
ใหตระหนักถงึการกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ นักศกึษาที่ไดรับโทษกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ
ทกุกรณ ีจะตองทาํรายงานการกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ เสนอประธานหลักสตูร หรอืหัวหนาสาขา
แลวสงตอไปยังคณบดทีี่นักศกึษาที่สังกัด โดยใหอยูในความดแูลของอาจารยที่ปรกึษาใหแลวเสรจ็ภายใน 
๓๐ วัน นับตัง้แตวันที่ไดรับโทษโดยใหนักศกึษาทาํรายงานในหัวขอ ดังตอไปนี้ 

๑. ผลเสยีของการกระทาํความผดิทางการศกึษา 
๒. ผลเสยีตอการดาํเนนิชวีติของผูกระทาํความผดิทางการศกึษา ในเรื่อง

- ผลเสยีตอระบบการศกึษาของผูกระทาํความผดิ 
- ผลเสยีตอการทจุรติของผูกระทาํความผดิ 

๓. แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคต ิและการดาํเนนิชวีติอยางไรวาจะไมกระทาํการ 
ทจุรติซํ้าอกี ของผูกระทาํความผดิ 

สาํหรับนักศกึษาที่ไดรับโทษตามขอ ๘.๑ (๑.) การบาํเพญ็ประโยชนของนักศกึษา พจิารณา
ไมนอยกวา ๑๐ ชัว่โมง แตไมเกนิ ๒๐ ชัว่โมง หากกระทาํความผดิเปนครัง้ที่ ๒ พจิารณาไมนอยกวา ๒๐
ชัว่โมง แตไมเกนิ ๒๐ ชัว่โมง ใหสวนสงเสรมิและพัฒนานักศกึษา ควบคมุและดแูลการบาํเพญ็ประโยชน
การทาํกจิกรรมจติสาธารณะของนักศกึษา ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วัน หลังจากไดรับคาํสัง่ หากไมดาํเนนิการ
ตามระยะเวลาที่กาํหนด หรอืไมดาํเนนิการบาํเพญ็ประโยชน นักศกึษาจะตองถดูตัดคะแนนความด ี
เทยีบเทากับจาํนวนชัว่โมงที่ไดรับโทษและตองทาํงานจติสาธารณะ เพิ่มขึ้นอกีรอยละ ๕๐ ระดับโทษที่ไดรับ
และสวนสงเสรมิและพัฒนานักศกึษา สงรายงานผลการบาํเพญ็ประโยชนไปยังสาํนักวชิาที่นักศกึษาสังกัดและ
รองอธกิารบดทีี่กาํกับดแูลสาํนักวชิาทราบ 

สาํหรับนักศกึษาที่ไดรับโทษตามขอ ๘.๑ (๑.) การตักเตอืนนักศกึษาเปนลายลักษณอักษร
ใหเลขานกุารทาํหนังสอืการตักเตอืนนักศกึษาเปนลายลักษณอักษร ไปยังรองอธกิารบดทีี่กาํกับดแูลสาํนักวชิา
เพื่อลงนามการตักเตอืน และทาํหนังสอืแจงผูปกครองนักศกึษาที่ไดรับโทษ รับทราบ 

สาํหรับนักศกึษาที่ไดรับโทษตามขอ ๘.๑ (๒-๔) ใหเลขานกุารทาํหนังสอืแจงผลการพจิารณาไป
ยังศนูยบรกิารการศกึษาและสาํนักวชิาที่นักศกึษาสังกัดทราบ เพื่อดาํเนนิการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 



-  ๕  -

หมวดที่ ๕ 
การอทุธรณและการพจิารณาอทุธรณ 

ขอ ๙ การอทุธรณ ใหผูที่ไดรับโทษจากการกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบยื่นคาํรอง
ขออทุธรณภายใน ๑๕ วัน นับตัง้แตวันที่นักศกึษาลงชื่อรับทราบคาํสัง่ลงโทษ 

ขอ ๑๐ การอทุธรณนักศกึษาตองทาํเปนหนังสอืแสดงขอเทจ็จรงิและเหตผุลในการอทุธรณ
พรอมลงลายมอืชื่อ โดยทาํหนังสอืการอทุธรณ ไปยังงานวนิัยนักศกึษา สวนสงเสรมิและพัฒนานักศกึษา
กรรมการและเลขานกุาร เพื่อเสนอรองอธกิารบดทีี่กาํกับดแูลสวนนติกิาร และใหถอืวาการวนิจิฉัย
ในชัน้อทุธรณเปนที่สิ้นสดุ 

หมวดที่ ๖ 
หมวดเฉพาะกาล 

ขอ ๑๑ กรณทีี่มกีารพจิารณาโทษเกี่ยวกับการกระทาํความผดิ หรอื การดาํเนนิกระบวนการ
สอบสวนเกี่ยวกับการกระทาํความผดิ หรอืการสัง่ลงโทษ หรอืการอื่นใดกอนวันที่ประกาศนี้บังคับใช 
ใหดาํเนนิการไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ ขอกาํหนด ประกาศ หรอืมตอิื่นใดที่บังคับใชอยู 
เมื่อมกีารบังคับใชประกาศฉบับนี้ ในกรณทีี่มกีารดาํเนนิกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการกระทาํความผดิ
หรอืการสัง่ลงโทษ หรอืการอื่นใดหลังจากที่ประกาศนี้บังคับใชใหนาํบัทบัญญัต ิที่มลัีกษณะเปนคณุกับผูถกูกลาว
หา หรอืผูที่เกี่ยวของในเรื่องใด มาบังคับใช โดยอนโุลม 

ขอ ๑๒ ประกาศอื่นใดที่มผีลบังคับใชกอนประกาศฉบับนี้ มขีอความที่ขัดหรอืแยงกับประกาศ
ฉบับนี้ ใหใชประกาศฉบับนี้แทน 

ทัง้นี้ ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป

 ประกาศ ณ  วันที่   ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
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