
     
 
 
 
 

 
ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

เรื่อง   การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ คร้ังที่ 2/2565 
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ  

(ส าหรับนักศึกษาทีข่ึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป) 
 ----------------------------------------------- 

 

 ตามที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์  ก าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2565  หลักสูตร           
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ  ในวันอาทิตย์ที่ 3 และ 10 กรกฏาคม 2565  นั้น  
เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเตรียมสอบ จึงขอประกาศแบ่งกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้  
 
 1.  กลุ่มที่ 1 
  สอบวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.00 – 11.00 น. ได้แก่วิชาดังต่อไปนี้ 
  (1)  การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน  (2)  การวิจัยทางการจัดการ 
  (3)  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  (4)  องค์การสมัยใหม่  
 

  ข้อสอบมี 4 ข้อ ให้เลือกท า 2 ข้อ ลักษณะข้อสอบเป็นเชิงบูรณาการเนื้อหาวิชา 
 
 2.  กลุ่มที่ 2 
  สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.00 – 11.00 น. ได้แก่วิชาดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายสาธารณะ  
(2) การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ 

  (3)  การจัดการการเงินส าหรับนักบริหาร       
                      (4)  การจัดการการตลาดส าหรับนักบริหาร 
 

  ข้อสอบมี 4 ข้อ ให้เลือกท า 2 ข้อ  ลักษณะข้อสอบเป็นเชิงบูรณาการเนื้อหาวิชา 
   
 เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ ากว่า B จึงจะถือว่าสอบผ่าน 
ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า B ให้สอบใหม่เฉพาะกลุ่มวิชาที่ได้คะแนนต่ ากว่า B 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน 
 
                ประกาศ ณ วันที่            พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
                        (รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย  สืบวิเศษ) 
                                                                   คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร ์
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ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
เรื่อง   การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ คร้ังที่ 2/2565 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ  
(ส าหรับนักศึกษาทีข่ึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป) 

 ----------------------------------------------- 
 
 ตามที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์  ก าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2565  หลักสูตร           
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ  ในวันอาทิตย์ที่ 3 และ 10 กรกฎาคม 2565 นั้น  เพื่อให้
นักศึกษามีความพร้อมในการเตรียมสอบ จึงขอประกาศแบ่งกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้  
 
 1.  กลุ่มที่ 1 
  สอบวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.00 – 11.00 น. ได้แก่วิชาดังต่อไปนี้ 
  (1)  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (2)  การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  (3)  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (4)  การวิเคราะห์องค์การ  
 
  ข้อสอบมี 4 ข้อ ให้เลือกท า 2 ข้อ ลักษณะข้อสอบเป็นเชิงบูรณาการเนื้อหาวิชา 
 
 2.  กลุ่มที่ 2 
  สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.00 – 11.00 น. ได้แก่วิชาดังต่อไปนี้ 
 

  กลุ่มวิชาในสาขาวิชาเอก  (จ านวน 3 วิชา)  
  

   ข้อสอบมี 4 ข้อ ให้เลือกท า 2 ข้อ ลักษณะข้อสอบเป็นเชิงบูรณาการเนื้อหาวิชา 
 
 เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ ากว่า B จึงจะถือว่าสอบผ่าน 
ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า B ให้สอบใหม่เฉพาะกลุ่มวิชาที่ได้คะแนนต่ ากว่า B 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน 
 
                ประกาศ ณ วันที่            พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
                        (รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย  สืบวิเศษ) 
                                                                   คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร ์
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ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

เรื่อง   การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ คร้ังที่ 2/2565 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 

(ส าหรับนักศึกษาทีข่ึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป) 
 ----------------------------------------------- 

 

 ตามที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์  ก าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2565  หลักสูตร   
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  ในวันอาทิตย์ที่ 3 และ 10 กรกฎาคม 2565 นั้น  เพื่อให้
นักศึกษามีความพร้อมในการเตรียมสอบ จึงขอประกาศแบ่งกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้  
 
 1.  กลุ่มที่ 1 
  สอบวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.00 – 11.00 น. ได้แก่วิชาดังต่อไปนี้  
  (1)  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย   (2)  การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  (3)  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์   (4)  การวิเคราะห์องค์การ  
 

  ข้อสอบมี 4 ข้อ ให้เลือกท า 2 ข้อ ลักษณะข้อสอบเป็นเชิงบูรณาการเนื้อหาวิชา 
 

 2.  กลุ่มที่ 2 
  สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.00 – 11.00 น. ได้แก่วิชาดังต่อไปนี้ 
  (1)  การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ 
             (2)  การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  (3)  การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ 
 

   ข้อสอบมี 4 ข้อ ให้เลือกท า 2 ข้อ ลักษณะข้อสอบเป็นเชิงบูรณาการเนื้อหาวิชา 
 
 เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ ากว่า B จึงจะถือว่าสอบผ่าน 
ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า B ให้สอบใหม่เฉพาะกลุ่มวิชาที่ได้คะแนนต่ ากว่า B 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน 
 
                ประกาศ ณ วันที่            พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
                        (รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย  สืบวิเศษ) 
                                                                   คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร ์
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ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
เรื่อง   การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ คร้ังที่ 2/2565 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
(ส าหรับนักศึกษาทีข่ึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป) 

----------------------------------------------- 
 

 ตามที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์  ก าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2565  หลักสูตร           
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  ในวันอาทิตย์ที่ 3 และ 10 กรกฎาคม 2565 นั้น  
เพื่อให้นักศึกษา มีความพร้อมในการเตรียมสอบ  จึงขอประกาศแบ่งกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้  
 
 1.  กลุ่มที่ 1 
  สอบวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.00 – 11.00 น. ได้แก่วิชาดังต่อไปนี้ 
  (1)  การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน  (2)  การวิจัยทางการจัดการ 
  (3)  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  (4)  องค์การสมัยใหม่  
 

  ข้อสอบมี 4 ข้อ ให้เลือกท า 2 ข้อ ลักษณะข้อสอบเป็นเชิงบูรณาการเนื้อหาวิชา 
 
 2.  กลุ่มที่ 2 
  สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.00 – 11.00 น. ได้แก่วิชาดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายสาธารณะ  
(2) การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ 

  (3)  การจัดการการเงินส าหรับนักบริหาร       
                      (4)  การจัดการการตลาดส าหรับนักบริหาร 
 

  ข้อสอบมี 4 ข้อ ให้เลือกท า 2 ข้อ  ลักษณะข้อสอบเป็นเชิงบูรณาการเนื้อหาวิชา 
   
 เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ ากว่า B จึงจะถือว่าสอบผ่าน 
ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า B ให้สอบใหม่เฉพาะกลุ่มวิชาที่ได้คะแนนต่ ากว่า B 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน 
 
                ประกาศ ณ วันที่            พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
                        (รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย  สืบวิเศษ) 
                                                                   คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร ์
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