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วัตถุประสงคในการสอบ Exit Exam  
๑. เพ่ือเปนการวัดความรูพ้ืนฐานและความเขาใจในเนื้อหาของวิชาพ้ืนฐานในแตละสาขาวิชาของนิสิต

คณะอัญมณี ไดแก สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 

และ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

๒. เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการวัดความสําเร็จของการศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาในแตละสาขาวิชา

ของคณะอัญมณี     

๓. เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการบงชี้ถึงแนวทางในการพัฒนาตนเองของนิสิตคณะอัญมณี ในแตละสาขาวิชา    

๔. เปนทวนสอบระบบการเรียนการสอนในปจจุบัน เพ่ือนําผลจากการสอบมาใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนการสอนใหเนื้อหาพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ไดแก วิชาดานอัญมณีศาสตร วิชาดานวัสดุศาสตร 

วิชาดานการบริหารธุรกิจ และวิชาดานการออกแบบเครื่องประดับ ใหมีความเหมาะสมตอไป   
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หลักเกณฑในการสอบ  

๑. ความสําคัญของการสอบ Exit Exam 

การสอบ Exit Exam จัดเปนสวนหนึ่งของการเก็บคะแนนวิชาเอกบังคับสําหรับนิสิตชั้นปท่ี ๔ ของ
คณะอัญมณี  โดยคะแนนเต็มของการสอบ คิดเปน ๒๐ % ของการเก็บคะแนน   

วิชาเอกบังคับของแตละสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับการสอบ 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. กลุมรายวิชาพ้ืนฐานท่ีวัดความรู 

รายวิชาพ้ืนฐานท่ีจัดใหมีการวัดความรูในการสอบ Exit Exam สําหรับนิสิตคณะอัญมณี  ไดแก   
ก. วิชาพ้ืนฐานดานอัญมณี  
ข. วิชาพ้ืนฐานดานวัสดุศาสตร  
ค. วิชาพ้ืนฐานดานการบริหารธุรกิจ  
ง. วิชาพ้ืนฐานดานการออกแบบเครื่องประดับ 

๓. ขอกําหนดของแตละสาขาวิชา 

การวัดความรูรายวิชาพ้ืนฐาน ในแตละสาขาวิชา ประกอบดวย ความรูพ้ืนฐาน ๒ รายวิชา ดังนี้ 

ก. สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ :  ความรูพ้ืนฐาน  ๒ รายวิชาท่ีวัดความรู  ไดแก 

วิชาพ้ืนฐานดานอัญมณี  และ วิชาพ้ืนฐานดานวัสดุศาสตร 

ข. สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ :  ความรูพ้ืนฐาน  ๒ รายวิชาท่ีวัดความรู ไดแก    

วิชาพ้ืนฐานดานอัญมณี  และ วิชาพ้ืนฐานดานการบริหารธุรกิจ 

ค. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ :  ความรูพ้ืนฐาน  ๒ รายวิชาท่ีวัดความรู ไดแก 

วิชาพ้ืนฐานดานอัญมณี  และ วิชาพ้ืนฐานดานการออกแบบเครื่องประดับ 

๔. ลักษณะขอสอบ Exit Exam 

ขอสอบ Exit Exam มีลักษณะเปนขอสอบปรนัย จํานวน ๑๐๐ ขอ มีคะแนนขอละ ๑ คะแนน 
รวมเปนคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบดวยวิชาพ้ืนฐาน ๒  รายวิชา  รายวิชา ละ ๕๐ ขอ  
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๕. การดําเนินการสอบ  

การจัดสอบ Exit Exam ถูกกําหนดใหดําเนินการสอบในวันพฤหัสบดีของสัปดาหที่สอง
หลังจากเปดการเรียนภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๖ ในเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยนิสิตชั้นป
ท่ี ๔ ทุกคนในทุกสาขาวิชาเขาสอบพรอมกัน 

วัตถุประสงคการวัดผลรายวิชาพ้ืนฐาน 

ก. วิชาพ้ืนฐานดานอัญมณีศาสตร  
๑. นิสิตมีความรูพ้ืนฐานและความหมายของแรและอัญมณี ไดแก โครงสราง สมบัติทางกายภาพ 

สมบัติทางแสง และสมบัติทางเคมี 
๒. นิสิตมีเขาใจและสามารถจําแนกชนิดของอัญมณีดวยสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และ

สมบัติทางเคมีได 
๓. นิสิตเขาใจการจําแนกชนิดของอัญมณีดวยมลทินของแร 
๔. นิสิตมีความรูพ้ืนฐานเรื่องการเกิดและการกระจายตัวของแหลงอัญมณี 

ข. วิชาพ้ืนฐานดานวัสดุศาสตร  
๑. นิสิตมีความรูในเรื่องปจจัยพ้ืนฐานของวัสดุไดแก โครงสราง สมบัติ และกระบวนการผลิต 

เขาใจความสัมพันธระหวางปจจัยท้ังสาม และสามารถประยุกตปจจัยพ้ืนฐานเขากับวัสดุ
เครื่องประดับได 

๒. นิสิตมีความรูพ้ืนฐานทางโลหะวิทยา ไดแก เฟสไดอะแกรม โลหะผสมและการปรับปรุง
คุณภาพ และสามารถประยุกตความรูพ้ืนฐานทางโลหะวิทยากับโลหะท่ีใชในอุตสาหกรรม
เครื่องประดับได 

๓. นิสิตเขาใจกระบวนการหลอข้ึนรูปโลหะ ไดแก ข้ันตอนในการหลอเครื่องประดับตั้งแตตน
กระบวนการ อิทธิพลของอุณหภูมิ อัตราเร็วในการเย็นตัว และปจจัยท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ รวมถึง
ปญหาและการแกไขในกระบวนการหลอข้ึนรูปได 

๔. นิสิตสามารถประยุกตความรู เรื่องการหลอข้ึนรูปโลหะกับการผลิตเครื่องประดับใน
อุตสาหกรรมได 

ค. วิชาพ้ืนฐานดานการบริหารธุรกิจ  
๑. นิสิตมีความรูในวิชาท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ไดแก วิชาดานการตลาด 

การจัดการ การผลิต การบัญชี การเงิน การขาย การตลาดระหวางประเทศ เศรษฐศาสตร 
รวมถึงความรูในสถานการณปจจุบันท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เปนตน 

๒. นิสิตสามารถประยุกตแนวความคิดท่ีไดศึกษามาใหเขากับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
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ง. วิชาพ้ืนฐานดานการออกแบบเครื่องประดับ 
๑. นิสิตมีความรูในเรื่องปจจัยพ้ืนฐานดานการออกแบบเบื้องตน เชน องคประกอบศิลป 

ประวัติศาสตรศิลป ฯลฯ 
๒. นิสิตมีความรูดานวิชาชีพ และทฤษฎีในการออกแบบ เชน ทฤษฎีการออกแบบ วิธีคิดงาน

สรางสรรคการเขียนแบบในลักษณะตางๆ 
๓. นิสิตสามารบูรณาการศาสตรดานอัญมณีในการทํางานการออกแบบเครื่องประดับ 
๔. นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลและประยุกตใช   
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