ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรือ่ ง การสอบวัดความรูก้ ่อนสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
(ฉบับปรับปรุงใหม่)
ตามที่ไ ด้ มีป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลวง เรื่ อ ง การสอบวั ด ความรู้ ก่อ นสาเร็จ การศึ ก ษา
ระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2553 ลงวั นที่ 16 สิงหาคม 2553 เพื่ อเป็ นการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาเป็ นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยไปแล้ วนั้น เนื่องจากมีการปรับปรุงคุณสมบัติ
ผู้ ม ีส ิท ธิ ์ส อบวัด ความรู้ ก่ อ นส าเร็จ การศึ ก ษา ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สงู สุดกับบัณฑิตที่จะสาเร็จการศึกษาต่อไป
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 26 (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.
2541 และคาสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ 12/2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ประกอบกับมติสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2553 จึง
ให้ ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 และให้ ออกประกาศมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เรื่อง การสอบวัด
ความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุงใหม่) ไว้ ดังนี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุงใหม่) ”
ข้ อ 2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จะสาเร็จการศึกษาทุกคนจะต้ อง
สอบผ่านการสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา
ข้ อ 3 ผู้มีสทิ ธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา ต้ องมีคุณสมบัติดังนี้
3.1 เป็ นนักศึกษาที่ศึกษามาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา
3.2 เป็ นนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00 จนถึงภาคการศึกษา
ล่าสุดที่ผ่านมา
3.3 เป็ นนักศึกษาที่คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จัดให้ มีการสอบ หรือ
3.4 เป็ นนั กศึ กษาที่ลงทะเบี ยนเรี ยนครบทุ กรายวิ ชา ยกเว้นรายวิ ชาสหกิจศึ กษา หรื อ
รายวิชาฝึ กปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ ที่จะต้ องลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาถัดไป
หรือ

3.5 เป็ นนักศึกษาที่ยังสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษาไม่ผ่านครบทุกด้ าน
3.6 นอกจากกรณีข้างต้ นให้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจาสานักวิชา แล้ วนาเสนอ
สภาวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็ นกรณีไป
ข้ อ 4 เนื้อหาในการสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา มี 4 ด้ าน ดังนี้
4.1 ความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ
4.2 ความรู้ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3 ความรอบรู้ในเรื่องโลกาภิวัฒน์ การมีโลกทัศน์ การใช้ วิจารณญาณ และวิสัยทัศน์ต่อ
เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน
4.4 ความรู้ความสามารถในเนื้อหาและการประยุกต์ใช้ ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
ข้ อ 5 ให้ ส่วนทะเบียนและประมวลผลร่วมกับสานักวิชาจัดสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษาให้
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาต้ น ภาคการศึกษาปลาย และภาคฤดูร้อน
ข้ อ 6 นักศึกษาต้ องสอบให้ ได้ คะแนนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 60 ในแต่ละด้ านตาม ข้ อ 4 จึงจะถือว่า
สอบผ่านการสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา
ข้ อ 7 กรณีท่นี ักศึกษาสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษาไม่ผ่าน
7.1 ให้ นักศึกษามีสทิ ธิ์สอบใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน โดยให้ สอบใหม่เฉพาะด้ านที่สอบไม่ผ่าน
7.2 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และมีผลการศึกษาครบทุกรายวิชา
ในภาคการศึ กษาสุดท้ า ยแล้ ว แต่ ยังสอบวั ดความรู้ ก่อนสาเร็จการศึ กษาไม่ ผ่า น
นักศึกษาจะต้ องยื่นคาร้ องขอรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา ภายใน 2 สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาถัดไป โดยไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ แต่ให้
ช าระค่า ธรรมเนีย มการสอบวัด ความรู้ ก ่อ นส าเร็จ การศึก ษา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง เรื่อง การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้
ก่อนสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ข้ อ 8 ประกาศฉบั บ นี้ ให้ มี ผ ลบั ง คั บ เฉพาะการสอบวั ด ความรู้ ก่ อ นส าเร็จ การศึ ก ษา ตั้ ง แต่
ปี การศึกษา 2553 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 9 ในกรณีท่มี ีข้อขัดแย้ งในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด และ
คาวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีให้ ถือเป็ นที่สดุ
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553
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