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วัตถุประสงคในการสอบ Exit Exam

๑. เพื่อเปนการวัดความรูพื้นฐานและความเขาใจในเนื้อหาของวิชาพื้นฐานในแตละสาขาวิชาของนิสิต
คณะอัญมณี ไดแก สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
และ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
๒. เพื่อเปนสวนหนึ่งของการวัดความสําเร็จของการศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาในแตละสาขาวิชา
ของคณะอัญมณี
๓. เพื่อเปนสวนหนึ่งในการบงชี้ถึงแนวทางในการพัฒนาตนเองของนิสิตคณะอัญมณี ในแตละสาขาวิชา
๔. เปนทวนสอบระบบการเรียนการสอนในปจจุบัน เพื่อนําผลจากการสอบมาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนใหเนื้อหาพื้นฐานที่สําคัญ ไดแก วิชาดานอัญมณีศาสตร วิชาดานวัสดุศาสตร
วิชาดานการบริหารธุรกิจ และวิชาดานการออกแบบเครื่องประดับ ใหมีความเหมาะสมตอไป
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หลักเกณฑในการสอบ
๑. ความสําคัญของการสอบ Exit Exam

การสอบ Exit Exam จัดเปนสวนหนึ่งของการเก็บคะแนนวิชาเอกบังคับสําหรับนิสิตชั้นปที่ ๔ ของ
คณะอัญมณี โดยคะแนนเต็มของการสอบ คิดเปน ๒๐ % ของการเก็บคะแนน
วิชาเอกบังคับของแตละสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการสอบ Exit Exam ประกอบดวย
ก. สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ไดแก รหัสวิชา ๑๙๐๔๐๔ รายวิชา ปญหาพิเศษ (Special
problems)
ข. สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ไดแก รหัสวิชา ๑๖๙๔๐๒ รายวิชา สัมมนาธุรกิจอัญ
มณีและเครื่องประดับ (Seminar in Gems and Jewelry Business)
ค. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ไดแก รหัสวิชา ๑๙๒๔๐๙ รายวิชา ศิลปะนิพนธ (Art
Thesis)
๒. กลุมรายวิชาพื้นฐานที่วัดความรู
รายวิชาพื้นฐานที่จัดใหมีการวัดความรูในการสอบ Exit Exam สําหรับนิสิตคณะอัญมณี ไดแก
ก. วิชาพื้นฐานดานอัญมณี
ข. วิชาพื้นฐานดานวัสดุศาสตร
ค. วิชาพื้นฐานดานการบริหารธุรกิจ
ง. วิชาพื้นฐานดานการออกแบบเครื่องประดับ
๓. ขอกําหนดของแตละสาขาวิชา
การวัดความรูรายวิชาพื้นฐาน ในแตละสาขาวิชา ประกอบดวย ความรูพื้นฐาน ๒ รายวิชา ดังนี้
ก. สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ : ความรูพื้นฐาน ๒ รายวิชาที่วัดความรู ไดแก
วิชาพื้นฐานดานอัญมณี และ วิชาพื้นฐานดานวัสดุศาสตร
ข. สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ : ความรูพื้นฐาน ๒ รายวิชาที่วัดความรู ไดแก
วิชาพื้นฐานดานอัญมณี และ วิชาพื้นฐานดานการบริหารธุรกิจ
ค. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ : ความรูพื้นฐาน ๒ รายวิชาที่วัดความรู ไดแก
วิชาพื้นฐานดานอัญมณี และ วิชาพื้นฐานดานการออกแบบเครื่องประดับ
๔. ลักษณะขอสอบ Exit Exam
ขอสอบ Exit Exam มีลักษณะเปนขอสอบปรนัย จํานวน ๑๐๐ ขอ มีคะแนนขอละ ๑ คะแนน
รวมเปนคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบดวยวิชาพื้นฐาน ๒ รายวิชา รายวิชา ละ ๕๐ ขอ
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๕. การดําเนินการสอบ

การจัดสอบ Exit Exam ถูกกํา หนดใหดํา เนิน การสอบในวัน พฤหัส บดีข องสัป ดาหที่ส อง
หลังจากเปดการเรียนภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๖ ในเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยนิสิตชั้นป
ที่ ๔ ทุกคนในทุกสาขาวิชาเขาสอบพรอมกัน

วัตถุประสงคการวัดผลรายวิชาพื้นฐาน
ก. วิชาพื้นฐานดานอัญมณีศาสตร
๑. นิสิตมีความรูพื้นฐานและความหมายของแรและอัญมณี ไดแก โครงสราง สมบัติทางกายภาพ
สมบัติทางแสง และสมบัติทางเคมี
๒. นิสิตมีเขาใจและสามารถจําแนกชนิดของอัญมณีดวยสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และ
สมบัติทางเคมีได
๓. นิสิตเขาใจการจําแนกชนิดของอัญมณีดวยมลทินของแร
๔. นิสิตมีความรูพื้นฐานเรื่องการเกิดและการกระจายตัวของแหลงอัญมณี
ข. วิชาพื้นฐานดานวัสดุศาสตร
๑. นิสิตมีความรูในเรื่องปจจัยพื้นฐานของวัสดุไดแก โครงสราง สมบัติ และกระบวนการผลิต
เข า ใจความสั มพั นธ ร ะหว างปจ จัย ทั้งสาม และสามารถประยุกตปจ จัยพื้น ฐานเขากับ วัส ดุ
เครื่องประดับได
๒. นิสิตมีความรูพื้นฐานทางโลหะวิทยา ไดแก เฟสไดอะแกรม โลหะผสมและการปรับปรุง
คุณภาพ และสามารถประยุกตความรูพื้นฐานทางโลหะวิทยากับโลหะที่ใชในอุตสาหกรรม
เครื่องประดับได
๓. นิสิตเขาใจกระบวนการหลอขึ้นรูปโลหะ ไดแก ขั้นตอนในการหลอเครื่องประดับตั้งแตตน
กระบวนการ อิทธิพลของอุณหภูมิ อัตราเร็วในการเย็นตัว และปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ รวมถึง
ปญหาและการแกไขในกระบวนการหลอขึ้นรูปได
๔. นิ สิ ต สามารถประยุ ก ต ค วามรู เ รื่ อ งการหล อ ขึ้ น รู ป โลหะกั บ การผลิ ต เครื่ อ งประดั บ ใน
อุตสาหกรรมได
ค. วิชาพื้นฐานดานการบริหารธุรกิจ
๑. นิสิตมีความรูในวิชาที่เกี่ยวของกับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ไดแก วิชาดานการตลาด
การจัดการ การผลิต การบัญชี การเงิน การขาย การตลาดระหวางประเทศ เศรษฐศาสตร
รวมถึงความรูในสถานการณปจจุบันที่มีผลกระทบตอธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เปนตน
๒. นิสิตสามารถประยุกตแนวความคิดที่ไดศึกษามาใหเขากับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
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ง. วิชาพื้นฐานดานการออกแบบเครื่องประดับ
๑. นิสิตมีความรูในเรื่องปจจัยพื้นฐานดานการออกแบบเบื้องตน เชน องคประกอบศิลป
ประวัติศาสตรศิลป ฯลฯ
๒. นิสิตมีความรูดานวิชาชีพ และทฤษฎีในการออกแบบ เชน ทฤษฎีการออกแบบ วิธีคิดงาน
สรางสรรคการเขียนแบบในลักษณะตางๆ
๓. นิสิตสามารบูรณาการศาสตรดานอัญมณีในการทํางานการออกแบบเครื่องประดับ
๔. นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลและประยุกตใช
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