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เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบ Exit Exam/Comprehensive มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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เพ่ือใหการสอบ Exit Exam/Comprehensive มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ เปนไปดวยความเรยีบรอย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมติ
ท่ีประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครัง้ที ่๖/๒๕๖๕ วนัท่ี ๑๕ มถินุายน ๒๕๖๕ ไดเหน็ชอบแนวปฏบิตัิ

การสอบ Exit Exam/Comprehensive ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ดังนี้ 
๑. การสอบ Exit Exam ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ แบงออกเปน ๒ สวนคือ การสอบ 

Exit Exam กลางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และการสอบ Exit Exam/Comprehensive ของหลักสูตร

๑.๑ การสอบ Exit Exam กลางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หมายถึง การสอบวัดทักษะ
นักศึกษาดานดิจิทัล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

๑.๒ การสอบ Exit Exam/Comprehensive ของหลักสูตร หมายถึง การสอบวัดทักษะ
ของนักศึกษาของหลักสูตรที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา เฉพาะหลักสูตรที่ไมมีการสอบของสภาวิชาชีพ 

๒. แนวปฏิบัตินี้มีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป และใชสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีทุกคนที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ ที่จะสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาในแผน
การศึกษาของหลักสูตร 

๓. การสอบ Exit Exam กลางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและการสอบ Exit Exam/
Comprehensive ของหลักสูตร และนักศึกษาเริ่มสอบไดตั้งแตอยูชั้นปที่ ๓ และสอบซํ้าไดไมเกิน ๓ ครั้ง 

โดยจะใชคะแนนครั้งที่สูงสุดเปนเกณฑในการวัดผลการสอบ สวนทักษะดานภาษาอังกฤษใหเปนไปตาม

หลักเกณฑของ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
๔. การประชาสัมพันธการจัดสอบและรายละเอียดที่เกี่ยวของ เชน จํานวนครั้งที่นักศึกษา

สามารถสอบ คะแนนสอบ วันเวลาการจัดสอบ และเกณฑการวัดผล เปนตน ดําเนินการผานทางเว็บไซตของ
ศูนยบริการการศึกษา 

๕. ชวงเวลาการสอบ 
๕.๑ การสอบExitExam กลางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

๕.๑.๑ ทักษะดานดิจิทัล และภาษาไทยหลักสูตรเลือกชวงเวลาในการสอบและแจง

         ใหยังศูนยบริการการศึกษารับทราบเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
         เชน ทําการเปดรายวิชา จัดทํารายชื่อผูเขาสอบ กําหนดหองสอบ และ

         ประกาศรายชื่อผูเขาสอบ เปนตน 



 

-  ๒  -

 

๕.๑.๒ ทักษะดานภาษาอังกฤษ การสอบวัดทักษะนักศึกษาดานภาษาอังกฤษ

         ใชแบบ Online ผานระบบแอปพลิเคชัน EnglishScore by British
         Council โดยแสดงผลคะแนน European Framework of Reference for

         Languages (CEFR) หรือระบบอื่นที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ สํานักวิชา
          พหุภาษาและการศึกษาทั่วไปจะสรุปขอมูลนักศึกษาที่เขาสอบและคะแนน

         สอบ และสงรายงานสรุปไปยังศูนยบริการการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด

         ในแตละรอบหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
๕.๒ การสอบ Exit Exam/Comprehensive ของหลักสูตร หลักสูตรรับผิดชอบดูแล

การจัดสอบ โดยแจงเปดการจัดสอบและแจงผลการสอบใหศูนยบริการการศึกษารับทราบและดําเนินการ
ในสวนท่ีเกี่ยวของ 

๖. การคุมสอบใหหลักสูตรเปนผูดําเนินการควบคุมการสอบ Exit Exam/Comprehensive

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยจะตองกํากับการสอบใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง
แนวปฏิบัติการจัดสอบแบบออนไลนและการคุมสอบแบบออนไลน หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หาก

สํานักวิชา/วิทยาลัย/หลักสูตรมีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมท่ีสามารถสงเสริมใหเกิดความโปรงใสในการสอบก็สามารถ
กระทําได 

๗. ชุดแบบทดสอบ 

๗.๑ ชุดแบบทดสอบวัดทักษะนักศึกษาดานดิจิทัล กําหนดใหมีจํานวนขอสอบ ๕๐ ขอ โดยมี
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตรเปนผูรับผิดชอบในการจัดชุดแบบทดสอบแตละคร้ัง 

๗.๒ ชุดแบบทดสอบวัดทักษะนักศึกษาดานภาษาไทย กําหนดใหมีจํานวนขอสอบ ๕๐ ขอ
โดยเปนความรวมมือระหวางสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปและสํานักวิชาศิลปศาสตรเปน

ผูรับผิดชอบในการจัดชุดแบบทดสอบแตละครั้ง 
๗.๓ การสอบวัดทักษะนักศึกษาดานภาษาอังกฤษใช  English Score ผานระบบ

แอปพลิเคชัน EnglishScore by British Council หรือระบบอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดในอนาคต 

๘. ระดับการวัดและประเมินผล 
๘.๑ การวัดผลการศึกษาและแสดงใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) แบงออกเปนดังนี้

คะแนน ระดับ

๙๐ - ๑๐๐ ผานระดับดีเยี่ยม (excellent)

๘๐ - ๘๙ ผานระดับดีมาก (very good)

๗๐ - ๗๙ ผานระดับดี (good)

๖๐ - ๖๙ ผาน (pass)

<๖๐ ไมผาน (Fail)

 
๘.๒ คะแนนสอบของนักศึกษาขอใหสํานักวิชาท่ีรับผิดชอบแตละทักษะนําผลคะแนนเขา

พิจารณาในคณะกรรมการประจําสํานักวิชากอนนําเขาระบบของศูนยบริการการศึกษา 
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๙. ผลการสอบ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

๙.๑ ประกาศผลการสอบผานเว็บไซตของศูนยบริการการศึกษาภายหลังการสอบ ๑๕ วัน
ทําการ 

๙.๒ ผลการสอบท่ีไดจะแสดงในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) โดยใชคะแนนครั้งที่สอบ
ไดสูงสุด 

๙.๓ ผลการสอบ Exit Exam กลางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและการสอบ Exit Exam/

Comprehensive ของหลักสูตรจะไมสงผลตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
๑๐. การเขาสอบ Exit Exam กลางของมหาวิทยาลัยและการสอบ Exit Exam/

Comprehensive ของหลักสูตร เริ่มใชสําหรับนักศึกษารหัส ๖๒ เปนตนไป 
๑๐.๑ นักศึกษาทุกคนตองสอบผานตั้งแตระดับผานขึ้นไป กรณีที่สอบไมผานสามารถสอบใหม

ไดไมเกิน ๒ ครั้ง (รวมจํานวนการสอบไมเกิน ๓ ครั้ง) 

๑๐.๒ กรณีนักศึกษาไมเขาสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือสอบไมผานจะถูกตัดคะแนน
ความดีหมวดความเปนผูนํา ๑๐ คะแนน และหมวดการมีวินัย ๑๐ คะแนน ทั้งนี้ การประมวลผลเพื่อตัด

คะแนนจะดําเนินการในภาพรวมหลังจากนักศึกษาสอบ Exit Exam กลางของมหาวิทยาลัย และการสอบ 
Exit Exam/Comprehensive ของหลักสูตรครบถวนเรียบรอยแลว 

๑๐.๓ กรณีนักศึกษาสอบผานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจะไดคะแนนความดีหมวด

ความเปนผูนํา ๑๐ คะแนน และหมวดการมีวินัย ๑๐ คะแนน 
 

ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ ณ  วันที่   ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บุญกาญจน)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ปฏิบัติหนาท่ีแทนรักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๑ ก.ค. ๖๕ เวลา  ๒๑:๕๙:๐  Personal PKI-LN
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