ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง การสอบวัดความรูก้ ่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Examination)
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
…………………………
ด้ วยเห็น สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การวัดผลการสอบวัดความรู้ก่อนส าเร็จการศึ กษาให้ มี
ความเหมาะสมในทางปฏิบัติเพิ่มขึ้น และเพื่ อให้ เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับบัณฑิตที่จะส าเร็จ
การศึกษาต่อไป
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 26 แห่ งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
พ.ศ. 2541 ประกอบกับ มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันพุธที่
1 ตุ ลาคม 2557 และในคราวประชุ มครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุ ธที่ 7 มกราคม 2558 จึงให้ ยกเลิกประกาศ
มหาวิ ทยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวง เรื่ อง การสอบวัดความรู้ก่ อนส าเร็จ การศึกษา ระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2553
(ฉบั บ ปรั บ ปรุง ใหม่ ) ลงวั น ที่ 27 กัน ยายน 2553 และให้ อ อกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลวง
เรื่อง การสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Examination) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ไว้ ดังนี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้เรียกว่ า “ประกาศมหาวิท ยาลัยแม่ ฟ้าหลวง เรื่อง การสอบวัดความรู้
ก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Examination) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558”
ข้ อ 2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จะส าเร็จ การศึกษาทุกคน
จะต้ องสอบผ่านการสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Examination)
ข้ อ 3 ผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา ต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 เป็ นนักศึกษาที่ศึกษามาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา
3.2 เป็ นนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสม (GPAX) ไม่ ต่ ากว่ า 2.00 จนถึ ง
ภาคการศึกษาล่าสุดที่ผ่านมา
3.3 เป็ น นักศึกษาที่คาดว่ าจะส าเร็จ การศึกษาในภาคการศึกษาที่ม หาวิท ยาลั ย
แม่ฟ้าหลวงจัดให้ มีการสอบ หรือ
3.4 เป็ น นักศึกษาที่ล งทะเบียนเรียนครบทุ กรายวิชา ยกเว้นรายวิชาสหกิจ ศึกษา
หรือรายวิชาฝึ กปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ ที่จะต้ องลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาถัดไป หรือ
3.5 เป็ นนักศึกษาที่ยังสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษาไม่ผ่านครบทุกด้ าน
3.6 นอกจากกรณีข้ างต้ น ให้ อยู่ในดุล พินิ จ ของคณะกรรมการประจ าส านักวิช า
แล้ วนาเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็ นกรณีไป
ข้ อ 4 เนื้อหาในการสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา มี 4 ด้ าน ดังนี้
4.1 ความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ (Communicative English)

4.2 ความรู้ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Literacy)
4.3 ความ รอบรู้ ในเรื่ อ งโลกาภิ วั ต น์ การมี โ ลกทั ศ น์ การใช้ วิ จ ารณ ญ าณ
และวิสัยทัศน์ต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน (Current Global Affairs)
4.4 ความรู้ความสามารถในเนื้อหาและการประยุกต์ใช้ ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
(Knowledge and Application of Major Courses)
ข้ อ 5 ให้ ส่ว นทะเบียนและประมวลผลร่ ว มกับส านั กวิชาจัดสอบวัดความรู้ก่อนส าเร็จ
การศึกษาให้ นัก ศึกษาที่จ ะส าเร็จ การศึกษา ในภาคการศึกษาต้ น จ านวน 2 ครั้ง ภาคการศึกษาปลาย
จานวน 2 ครั้ง และภาคฤดูร้อน จานวน 1 ครั้ง
ข้ อ 6 นั กศึ กษาต้ องสอบให้ ได้ ค ะแนนไม่ ต่ ากว่ าร้ อยละ 60 หรือตามที่ม หาวิท ยาลั ย
กาหนดในแต่ละด้ านตาม ข้ อ 4 จึงจะถือว่าสอบผ่านการสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา
ข้ อ 7 กรณีที่นักศึกษาสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษาไม่ผ่าน
7.1 ให้ นักศึกษามีสิท ธิ์ส อบใหม่ จ นกว่ าจะสอบผ่ าน โดยให้ สอบใหม่เ ฉพาะด้ าน
ที่สอบไม่ผ่าน
7.2 เมื่ อนั กศึ กษาลงทะเบี ยนเรียนครบหลัก สูต ร และมีผ ลการศึก ษาครบทุ ก
รายวิชาในภาคการศึกษาสุดท้ ายแล้ ว แต่ ยังสอบวัดความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษาไม่ ผ่าน นักศึกษาจะต้ องยื่น
คาร้ องขอรักษาสถานภาพการเป็ น นักศึกษา ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึก ษาถัดไป โดยไม่ ต้อง
ชาระค่ าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ แต่ ให้ ชาระค่าธรรมเนียมในการสอบวัดความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การกาหนดอัตราค่ าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ก่อนส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ข้ อ 8 ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2557 เป็ นต้ น ไป
ข้ อ 9 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ งในการปฏิบัติตามประกาศนี้ อธิการบดีมีอานาจวินิจ ฉัยชี้ขาด
และคาวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีให้ ถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558
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