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นโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา
1.แนวนโยบายของรัฐบาล (พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)
ที่แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548
ประกอบดวยนโยบายสําคัญกี่ประการ
ก. 5 ประการ
ข. 7 ประการ
ค. 9 ประการ
ง. 11 ประการ
2. คําแถลงนโยบายเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน4 ปที่
ผานมาของรัฐบาล(สิ้นป 2547)ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวรอยละ 6.1
ข. มูลคาการสงออกขยายตัวรอยละ23
ค. จํานวนคนยากจนลดลงเหลือ 8 ลานคน
ง. ประชาชนมีงานทํามากขึ้น3.6 ลานคน
3. ขอมูลผลการดําเนินงาน4 ปที่ผานมาของรัฐบาล
(สิ้นป 2547) เกี่ยวกับจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชาชนไทย
ก. 7.2 ป
ข. 8.1 ป
ค. 9.1 ป
ง. 9.5 ป
4. ขอใดคือไมใชสภาพปจจุบันปญหาของประเทศ
ไทยในปจจุบัน
ก. ภาคการเกษตรยังประสบกับความผันผวน
ของราคาพืชผลและความเสี่ยงภัยธรรมชาติ
ข. ความเสื่อมโทรมของทัพยากรธรรมชาติ
ทั้งในเรื่องดินและน้ํา
ค. ภาคอุตสาหกรรมตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุ
ดิบ ทุนและเทคโนโลยีจากตางประเทศในระดับสูง
ง. ปญหายาเสพติด ผูมีอิทธิพลและการทุจริต
คอรัปชั่นลดนอยลงอยางเห็นไดชัดเจน

5. “สถานการณการเมืองและความมั่นคงในโลก
การระบาดของโลกอุบัติใหม ความแปรปรวนของดิน
ฟา อากาศที่นําไปสูภัยธรรมชาติ “ จัดเปนความทาทาย
ที่เกิดขึ้นจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและ
สังคมโลกดานใด
ก. ความไมสมดุลในเศรษฐกิจโลกและ
การเก็งกําไร
ข. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยาง
กาวกระโดด
ค. การเปลี่ยนแลงดานสังคม
ง. ความผันผวนที่อาจมีผลกระทบ
6. ขอใดไมใชประเภทของเทคโนโลยีหลักในการ
พัฒนาประเทศในยุคการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมโลก
ก. เทคโนโลยีกายภาพ
ข. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค. เทคโนโลยีวัสดุ
ง. นาโนเทคโนโลยี
7. ขอใดเปนสิ่งที่รัฐบาลจะดําเนินการในสี่ปขางหนา
ก. การวางรากฐานใหมดานสังคม ดานเศรษฐกิจ
การเมือง การปกครองใหแกประเทศ
ข. จะพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคงยั่งยืน
ในทุกทาง
ค. คืนอํานาจการตัดสินใจใหกับประชาชน
ง. ถูกทุกขอ

8. ขอใดไมใชนโยบายของรัฐบาล
ก. นโยบายขจัดความยากจน
ข. นโยบายสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
ค. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ง. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ
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13. ประชาชนที่มีอายุกี่ปที่รัฐบาลจะยกเวนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาให
ก. อายุตั้งแต 60 ปบริบูรณขึ้นไป
ข. อายุตั้งแต 65 ปบริบูรณขึ้นไป
ค. อายุเกิน 65 ป
ง. อายุเกิน 70 ป
14. “อุทยานวิทยาศาสตร”เปนนโยบายในการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันดานใด
ก. การพัฒนาระบบวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ข. การกระตุนใหเกิดการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจ
ค. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและยก
ระดับภาคผลิตและบริการในสวนภูมิภาค
ง. การสงเสริมการผลิตดวยเทคโนโลยีสะอาด
15. โลกิสติกส (Logistics) เกี่ยวของกับนโยบายการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได
ดานใด
ก. การปรับโครงสรางดานการเกษตร
ข. ดานบริการและการทองเที่ยว
ค. ดานธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs)
ง. การปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการขนสง
สินคาใหม
16. ไมใชนโยบายดานบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของรัฐบาล
ก. การสรางเขื่อนในพื้นที่ที่น้ําทวมซ้ําซาก
ข. การใชภูมิสารสนเทศในการปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย
ค. การจัดทําฝายแมวตามแนวพระราชดําริ
ง. การปองกันและเตือนภัยธรรมชาติ
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9. คาราวานแกจนเปนโครงการที่ตอบสนองนโยบาย
ขจัดความยากจนในระดับใด
ก. ระดับบุคคล
ข. ระดับชุมชน
ค. ระดับสังคม
ง. ระดับประเทศ
10. นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ
ดานผลผลิต การตลาดและแหลงทุน ตามนโยบาย
ขจัดความยากจน หมายถึงขอใด
ก. SML
ข. SMEs
ค. SPV
ง. ICL
11. สิ่งที่รัฐบาลจะดําเนินการตามนโยบายพัฒนาคน
และสังคมที่มีคุณภาพโดยมีเปาหมายเริ่มตั้งแต
เด็ก แรกเกิด ไดแกขอใด
ก. คาราวานเสริมสรางเด็ก
ข. กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได
ในอนาคต
ค. การสนับสนุนผูมีความสามารถดานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี
ง. โครงการ SPV
12. “ผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการรักษา สวนผูคา
คือผูที่ตองไดรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม”
เปนหลักการที่รัฐบาลตองดําเนินการตามนโยบาย
พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพดานใด
ก. ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
ข. ดานการเสริมสรางรักษาวัฒนธรรม
ค. ดานการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
ง. ดานความมั่นคงของชีวิตและสังคม
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แผนบริหารราชการแผนดิน
21. กฎหมายใดกําหนดใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทํา
แผนบริหารราชการแผนดินและแผนนิติบัญญัติ
ก. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ข. แผนปฏิรูประบบราชการ
ค. พรฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจ
การบานเมืองที่ดี
ง. รบ.สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทํา
แผนบริหารราชการแผนดิน
22. ชวงระยะเวลาของแผนบริหารราชการแผนดิน
ก. 1 ป
ข. 3 ป
ค. 4 ป
ง. 5 ป
23. หลังจากที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา
แลวตองจัดทําแผนบริหารราชการแผนดินเสนอ
ตอนายกรัฐมนตรีภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
24. สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการใหแลว
เสร็จภายในกี่วันนับแตวันที่แผนบริหารราชการ
แผนดินประกาศใช
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
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17. “กรอบความรวมมือเอเชีย” ที่เปนเวทีเสริมสราง
ความไววางใจและความสัมพันธระหวางประเทศ
ในเอเชียตามนนโยบายการตางประเทศและ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ หมายถึงขอใด
ก. ACMECS
ข. ACD
ค. APEC
ง. AFTA
18. ขอใดเปนนโยบายดานการพัฒนากฎหมายและ
สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ
รัฐบาล
ก. การปรับโครงสรางราชการและนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการวางแผนและตัดสินใจ
ข. การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ
ค. การคุมครองผูบริโภคเพื่อสรางความเปน
ธรรม
ง. ถูกทุกขอ
19. การจัดตั้งศูนยติดตามคนหายและพิสูจนศพ
นิรนามเปนนโยบายดานใดของรัฐบาล
ก. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ
ข. นโยบายพัฒนากําหมายและสงเสริม
การบริการกิจการบานเมืองที่ดี
ค. นโยบายสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวน
การประชาสังคม
ง. นโยบายสงเสริมความมั่นคงของรัฐ
20. ขอใดคือหลักการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใตตามนโยบายรักษาความ
มั่นคงของรัฐ
ก. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ข. สิทธิ ความเปนมนุษยและความสมานฉันท
ค. การเขาใจ เขาถึง และพัฒนา
ง. การบริการและการมีสวนรวม
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29. การวัดผลตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
25. สวนราชการที่เกี่ยวของจะตองจัดทําแผน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาเปนการวัดผล
นิติบัญญัติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภายในกี่วัน
ตามขอใด
นับแตวันที่แผนบริหารราชการแผนดินประกาศ
ก. Balance scorecard
ใช
ข. Corporate scorecard
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. Sub-unit scorecard
ค. 90 วัน
ง. Individual scorecard
ง. 120 วัน
30. การจัดสรรงบประมาณ (Allocate resource)
26. หนวยงานใดมีหนาที่เปนผูจัดทําแผนนิติบัญญัติ
ตามโครงสรางบริหารราชการแผนดินตามขอใด
เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี
ที่จัดถึงประชาชนโดยตรง
ก. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ก. Government Agenda
ข. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ข. Area approach
ค. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ค. Local Government
ง. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการรวมกับ
ง. SML
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
31. ไมใชองคประกอบสําคัญของแผนบริหาร ราช
27. ใครเปนประธานคณะกรรมการจัดทําแผนบริหาร
การแผนดิน
ราชการแผนดิน
ก. แนวคิดและทิศทางบริหารประเทศ
ก. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ข. ยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน
ข. เลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรี
ค. กรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ค. เลขาธิการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
ง. กลไกการนําแผนบริหารราชการแผนดิน
สังคมแหงชาติ
ไปสูการปฏิบตั ิ
ง. เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 32. “ในชวง 4 ปขางหนาตอไปนี้จะเปน 4 ปแหงการ
28. ขอใดจัดเรียงความสําคัญจากสูงสุดมาหาสําคัญ
เปลี่ยนผานประเทศไทยไปสูความมั่นคง ยั่งยืน
นอยที่สุดไดถูกตอง
ทุกทาง…..” ขอความนีก้ ลาวไวในสวนใดของ
ก. แผนบริหารราชการแผนดิน-แผนปฏิบัติราช
แผนบริหารราชการแผนดิน
การ 4 ป- แผนพัฒนาประจําป
ก. วิสัยทัศนของรัฐบาล
ข. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป- แผนบริหารราชการ
ข. กรอบการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร
แผนดิน- แผนพัฒนาประจําป
ของรัฐบาล
ค. แผนบริหารราชการแผนดิน-แผนปฏิบัติการ
ค. เปาประสงค
4 ป- แผนปฎิบัติราชการประจําป
ง. กลยุทธหลัก
ง. แผนบริหารราชการแผนดิน-แผนพัฒนาการ
ประจําป-แผนปฏิบัติการประจําป

แนวข้อสอบความรอบรู้ผู้บริหารสถานศึกษา ; บ้านสอบครู 5
ก. การพัฒนากําหมายและสงเสริมกิจการบาน
เมืองที่ดี
ข. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการ
ประชาสังคม
ค. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ง. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตรโลก
38. ใครเปนเจาภาพหลักในการสรางสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม
และจริยธรรมเตรียมความพรอมใหสอดคลองกับ
การพัฒนาและการแขงขันของประเทศตาม
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. กระทรวงวัฒนธรรม
ค. กระทรวงสาธารณสุข
ง. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย
39. ขอใดไมใชเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรในเรื่อง
โอกาสทางการศึกษา เรียนรูและพัฒนาตนเอง
ตลอดชีวิต
ก. รอยละ 50 ของกําลังแรงงานมีการศึกษา
ถึงระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
ข. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 9.5 ป
ค. คาราวานเสริมสรางเด็กใหบริการทั่วถึง
ทุกหมูบาน
ง. จัดหาคอมพิวเตอรใหกับทุกสถานศึกษา
40. “อัตราการมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป” ขอความนี้นาจะกลาว
ไวในสวนใดของแผนบริหาราชการแผนดิน
ก. ประเด็นยุทธศาสตร
ข. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ค. ตัวชี้วัด
ง. เปาหมาย
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33. ขอใดคือเปาหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจตาม
วิสัยทัศนของรัฐบาลในแผนบริหารราชการ
แผนดิน
ก. ไมต่ํากวารอยละ 3-4 ตอป
ข. ไมต่ํากวารอยละ 4-5 ตอป
ค. ไมต่ํากวารอยละ 5-6 ตอป
ง. ไมต่ํากวารอยละ 6-7 ตอป
34. ขอใดคือเปาหมายการสรางงานใหมใหประชาชน
ตามวิสัยทัศนของรัฐบาลในแผนบริหารราชการ
แผนดิน
ก. ไมต่ํากวา 1 ลานคน
ข. ไมต่ํากวา 2 ลานคน
ค. ไมต่ํากวา 3 ลานคน
ง. ไมต่ํากวา 4 ลานคน
35. ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน
ตามแผนบริหารราชการแผนดินประกอบดวย
กี่ประการ
ก. 7 ประการ
ข. 8 ประการ
ค. 9 ประการ
ง. 11 ประการ
36. ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผน
ดินที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของสถานศึกษา
โดยตรงคือขอใด
ก. การขจัดความยากจน
ข. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ค. การพัฒนากําหมายและบริหารจัดการบาน
เมืองที่ดี
ง. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการ
ประชาสังคม
37. ไมไดถูกกําหนดเปนแนวนโยบายของรัฐบาล
แตกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรในการบริหาร
ราชการแผนดิน
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44. เปาหมายรอยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ
ในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานรัฐของ
การพัฒนาระบบราชการตามยุทธศาสตรพัฒนา
กฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี
ก. ไมนอยกวา รอยละ 80
ข. ไมนอยกวา รอยละ 85
ค. ไมนอยกวารอยละ 90
ง. ไมนอยกวา รอยละ95
45. ขอใดตอไปนี้ไมใชระบบการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามแผนบริหารราชการแผนดิน
ก. การติดตามผลความกาวหนาประจําป
ข. การติดตามผลระยะครึ่งแผน
ค. การประเมินผลในระยะครึ่งแผน
ง. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน
วาระแหงชาติและฝนของประเทศไทย
46. เรื่องที่รัฐบาลไมไดกําหนดเปนวาระแหงชาติ
ก. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
ข. การขจัดความยากจน
ค. การพัฒนาที่ยั่งยืน
ง. การพัฒนาระบบขนสง
47. รายไดที่เปนเสนความยากจน
ก. 1,200 บาท/คน/เดือน
ข. 1,220 บาท/คน/เดือน
ค. 1,224 บาท/คน/เดือน
ง. 1,242 บาท/คน/เดือน
48. จากขอมูลสิ้นป 2547 พบวามีสัดสวนคนจนของ
ประเทศตามขอใด
ก. รอยละ 8.10
ข. รอยละ 10.80
ค. รอยละ 11.24
ง. รอยละ 13.27
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41. การจัดตั้งกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับ
รายไดในอนาคต(Income Contingen Loan :ICL)
มีเปาหมายสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนตาม
ขอใด
ก. ตั้งแตระดับขั้นพื้นฐานถึงอุดมศึกษา
ข. ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดม
ศึกษา
ค. ตั้งแตระดับ ปวช. ถึงอุดมศึกษา
ง. ตั้งแตระดับ ปวส. ถึงอุดมศึกษา
42. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพเรื่องใดที่กระทรวงศึกษาธิการไมไดเปน
เจาภาพรวม
ก. การอนุรักษสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดี
งามและพัฒนาภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ข. เสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบ
วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
ค. การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคม
ง. การเตรียมความพรอมแกสังคมเพื่อใหผูสูง
อายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
43. การพัฒนาระบบโลจิสติกสเกี่ยวของกับประเด็น
ยุทธศาสตรของแผนบริหารราชการแผนดินขอใด
ก. การพัฒนาคนและสังคมมีคุณภาพ
ข. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและ
แขงขันได
ค. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ง. การพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ
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ผลิตระดับไรนาไปจนถึงผูบริโภคเปนยุทธศาสตร
การแขงขันของประเทศดานใด
ก. ดานเกษตร
ข. ดานอุตาสาหกรรม
ค. ดานการคาและบริการระหวางประเทศ
ง. ดานการตางประเทศ
55. ปรับโครงสรางภาษีศุลกากรทั้งระบบ เปน
ยุทธศาสตรการแขงขันของประเทศดานใด
ก. ดานการตางประเทศ
ข. ดานการคลัง
ค. ดานการลงทุน
ง. ดานการทองเที่ยว
56. ฝนของประเทศไทย(Thailand Dream) ซึ่งเปน
เปาหมายในการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศกําหนดไว 7 เรื่อง ขอใดไมใชฝนดังกลาว
ก. รากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคง
ข. ศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาค
ค. ความเปนเลิศในเวทีระหวางประเทศ
ง. ความสามารถดานวัฒนธรรม
57. พื้นฐานการเรียนรูที่จะทําใหประเทศไทยมีความ
สามารถทางวัฒนธรรม
ก. มีนิสัยรักการอานและมีตลาดหนังสือคุณภาพ
ดีราคาถูก
ข. มีภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเปนภาษาที่สอง
ค. มีระบบสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกขอ
58. ขอใดเปนลักษณะสังคมที่มีสภาพแวดลอมที่ดี
ก. คนไทยมีจิตสํานึกและรักษาสิ่งแวดลอมทาง
สังคมที่อยูอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ
ข. มีกลไกบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมที่ดี
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49. ขอใดเปนตนทุนทางสังคม
ก. มนุษย
ข. ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ค. ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ง. สถาบันศาสนา
50. ประชากรในภูมิภาคใดของประเทศไทยที่มีรายได
โดยเฉลี่ยต่ําสุด
ก. ภาคกลาง
ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค. ภาคเหนือ
ง. ภาคใต
51. จากขอมูลการกระจายรายได (ป 2547) พบวากลุม
คนที่มีรายไดสูงสุดตางกับกลุมที่มีรายไดต่ําสุดกี่เทา
ก. 8.1 เทา
ข. 9.3 เทา
ค. 12.9 เทา
ง. 24.16 เทา
52. ไมใชเปาหมายการพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทย
ก. ดานการเกษตร
ข. ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ค. ดานอุตสาหกรรม
ง. ดานบริการ
53. ขอใดเปนเปาหมายยุทธศาสตรเพื่อการแขงขัน
ของประเทศไทย
ก. การเพิ่มสวนแบงตลาดสงออก
ข. การกําหนดตําแหนงของสาขาการผลิตที่
ประเทศมีความไดเปรียบ
ค. การเพิ่มผลผลิตในทุกภาคการผลิตและบริการ
ง. ถูกทุกขอ
54. การปรับเปลี่ยนจากการมุงเนนเฉพาะดานฐานการ
ผลิตไปสูการดําเนินงานที่ครบวงจร ตั้งแตการ
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ก. 5 ป
ข. 10 ป
ค. 15 ป
ง. 20 ป
64. จุดออนของการพัฒนาประเทศไทยคือขอใด
ก. ราชการยังเปนการรวมศูนยอํานาจ
ข. มีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ค. สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากขึ้น
ง. การมีสวนรวมของประชาชนทุกหมูเหลา
65. สังคมที่เข็มแข็งและมีดุลยภาพ ตามวิสัยทัศน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉ.9 คือขอใด
ก. สังคมคุณภาพ
ข. สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
ค. สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทร
ง. ถูกทุกขอ
66. มีจิตสํานึกสาธารณะเปนพฤติกรรมที่คาดหวัง
ตามวิสัยทัศนของแผนฯ9 ขอใด
ก. สังคมคุณภาพ
ข. สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
ค. สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทร
ง. สังคมแหงการอนุรักษปกปองสิ่งแวดลอม
67. วัตถุประสงคของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉ.9 มีกี่ขอ
ก. 3 ขอ
ข. 4 ขอ
ค. 5 ขอ
ง. 6 ขอ
68. เปาหมายการลดความยากจนของประชาชนตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉ.9 คือขอใด
ก. รอยละ 10
ข. รอยละ 12
ค. ไมเกิน รอยละ 10
ง. ไมเกิน รอยละ 12
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ค. สังคมไทยเปนสังคมที่มีสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายที่ดี
ง. ถูกทุกขอ
59. ขอใดตอไปนี้ไมใชประเภทอุตสาหกรรมสําหรับ
สรางฝนในความเปนเลิศของกลุมสินคาใน
ตลาดโลก
ก. อุตสาหกรรมดานเคมี
ข. อุตสาหกรรมดานยานยนต
ค. อุตสาหกรรมดานแฟชั่น
ง. อุตสาหกรรมดานบริการสุขภาพ
60. ขั้นตอนแรกของแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อ
ทําใหความฝนเปนจริง
ก. แปลงฝนใหเปนวิสัยทัศนและเปาหมาย
ข. เตรียมพรอมสําหรับการปฏิบัติ
ค. การปฏิบัติตามแผน
ง. การติดตาม ประเมินผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉ. 9
61. ปรัชญาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉ.9 (พ.ศ.2545-2549) คือขอใด
ก. คนเปนศูนยกลางในการพัฒนา
ข. พัฒนาเศรษฐกิจดวยการพัฒนาคน
ค. การศึกษาสรางชาติ สรางคน สรางรายได
ง. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
62. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 9 มีผลบังคับใชตั้งแตเมื่อใด
ก. ป พ.ศ. 2545
ข. ปงบประมาณ 2545
ค. ปการศึกษา 2545
ง. ไมมีขอถูก
63. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉ.9
ไดกําหนดวิสัยทัศนรวมการมองสังคมไทยใน
กี่ปขางหนา
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73. จากการติดตามประเมินผลระยะ3 ป(พ.ศ.2547
)ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 9 ดานความอยูดีมีสุขของคนไทย(การ
ศึกษา) พบวา ชีวิตมีความมั่นคงในการทํางานคิด
เปน รอยละเทาใด
ก. รอยละ 29.4
ข. รอยละ 42.9
ค. รอยละ 80
ง. รอยละ 100
74. จากการติดตามประเมินผลระยะ3 ป( 2547)ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
ดานความอยูดีมีสุขของคนไทย(การศึกษา) พบวา
มีจํานวนผูวางงานจํานวน 708 คนตอประชากร
1,000 คน และพบวาผูจบการศึกษาระดับใดวาง
งานมากที่สุด
ก. ระดับประถมศึกษาและต่ํากวา
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ค. ระดับอาชีวศึกษา
ง. ระดับอุดมศึกษา
75. จากการติดตามประเมินผลระยะ3 ป(2547) ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
ดานความอยูดีมีสุขของคนไทย(ดานคุณภาพการ
ศึกษาของคนไทย) ขอใดกลาวถูกตอง
ก. จากคะแนนทดสอบของนักเรียนพบวายังอยู
ในเกณฑต่ํากวาเกณฑการผาน รอยละ 50
และมีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะคะแนน
ทดสอบเฉลี่ยในทุกวิชาของนักเรียน
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในดานภาษา
อังกฤษและคณิตศาสตรยังมีคะแนนต่ํากวา
เกณฑการผานรอยละ 50
ค. มัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนทดสอบราย
วิชามีแนวโนมสูงขึ้นตามลําดับ แตคุณภาพ
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69. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ เปนมาตรการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตาม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉ.9 ขอใด
ก. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
การคุมครองทางสังคม
ค. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการพัฒนา
ชนบทและเมืองอยางยั่งยืน
ง. ยุทธศาสตรการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
70. วันสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉ.9 คือขอใด
ก. 30 กันยายน 2548
ข. 31 ธันวาคม 2548
ค. 30 กันยายน 2549
ง. 31 ธันวาคม 2549
ผลการดําเนินงานของแผนฯ 9 และทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
71. ขอใดคือชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
ก. พ.ศ. 2549 – 2552
ข. พ.ศ. 2549 – 2553
ค. พ.ศ. 2550 – 2553
ง. พ.ศ. 2550 – 2554
72. หนวยงานใดมีหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ 10
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ค. สํานักนายกรัฐมนตรี
ง. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
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ก. เพื่อใหประเทศชาติมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข. เพือ่ กระจายรายไดและสรางความมั่นคงให
กับประชาชน
ค. เพื่อใหประเทศชาติสามารถเผชิญกับความผัน
ผวนของกระแสโลกาภิวัฒนได
ง. ถูกทุกขอ
การวิจัยและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
81. การวิจัยมีความหมายตรงกับขอใดมากที่สุด
ก. เปนการลองผิดลองถูก
ข. เปนการศึกษาอยางมีระบบ
ค. เปนการสํารวจสภาพปญหา
ง. เปนการวิเคราะหเรื่องราวตาง ๆ
82. การแสวงหาความรูวิธีใด เปนการหาความรู
โดยใชหลักเหตุผล
ก. โดยการหยั่งรู
ข. โดยการลองผิดลองถูก
ค. โดยการอนุมาน - อุปมาน
ง. การสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ
83. ขอใดเรียงลําดับของกระบวนการวิจัยไดถูกตอง
ก. กําหนดปญหา เก็บรวบรวมขอมูล
ตั้งสมมติฐาน วิเคราะหขอมูล สรุป
ข. กําหนดปญหา ตั้งสมมติฐาน
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุป
ค. ตั้งสมมติฐาน กําหนดปญหา เก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล สรุป
ง. ตั้งสมติฐาน กําหนดปญหา วิเคราะหขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูล สรุป
84. ขอใด อาจไมใชความรูที่จําเปนสําหรับนักวิจัย
ก. หลักวิธีวิจัย
ข. วิธีการวิเคราะหขอมูล
ค. ระบบการศึกษาของสังคม
ง. ความรูในสาขาที่ตองการทําวิจัย

บ้า
น

สอ

บค
ร

ูw
ww
.so
bk
roo
.co
m

ทางการศึกษาในภาพรวมยังต่ํากวาเกณฑการ
ผานรอยละ 50 ในทุกวิชา
ง. ถูกทุกขอ
76. จากการติดตามประเมินผลระยะ3 ป(2547)ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
ดานความอยูดีมีสุขของคนไทย(ดานงบประมาณ
เพื่อการศึกษา) พบวา งบประมาณที่รัฐจัดสรรให
แกดานการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละเทาใด
ก. รอยละ 21.8
ข. รอยละ 24.4
ค. รอยละ 65.7
ง. รอยละ 65.8
77. ขอใดไมใชกรอบของการเปลี่ยนในบริบทที่นํามา
กําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
ก. แนวโนมของประชากรและสังคม
ข. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ค. พฤติกรรมการบริโภคของประชากร
ง. สภาวะการกอการรายขามชาติ
78. ขอใดไมใชลักษณะของการรวมกลุมและ
ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกในอนาคต
ก. จะมีการเก็งกําไรในเงินและราคาสินคา
ข. การรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งระดับทวิภาคี
และพหุภาคีมีมากขึ้น
ค. เอเชียจะมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น
ง. การไหลเวียนเงินทุนในโลกจะชะลอตัวลง
79. ICT มีความหมายตรงกับขอใดมากที่สุด
ก. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข. เทคโนโลยีชีวภาพ
ค. เทคโนโลยีวัสดุ
ง. นาโนเทคโนโลยี
80. ทําไมจึงตองมีการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
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89. ชื่อเรื่องวิจัยตอไปนี้ เปนการวิจัยประเภทใด
"พัฒนาการหลักสูตรประถมศึกษาของประเทศไทย"
ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร
ข. การวิจัยเชิงบรรยาย
ค. การวิจัยเชิงทดลอง
ง. การวิจัยเชิงคุณภาพ
90. ขอใด ไมใชตัวแปรการวิจัย
ก. เพศ
ข. ศาสนา
ค. จังหวัดบุรีรัมย
ง. ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน
91. ลักษณะงานวิจัยตรงกับขอใดมากที่สุด
ก. สามารถพิสูจนไดทุกขั้นตอน
ข. หาคําตอบไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
ค. มีขั้นตอนและระบบการศึกษาอยางสมบูรณ
ง. เปนการศึกษาความสัมพันธของสิ่งที่ตองการ
ศึกษา
92. ขอใด กลาวถูกตอง
ก. การวิจัยใหประโยชนแกผูบริหารมากกวาครู
ข. การวิจัยใหประโยชนแกผูทําวิจัยมากกวา
ผูนําผลการวิจัยไปใช
ค. การวิจัยใหประโยชนแกผูนําผลการวิจัยไปใช
มากกวาผูทําวิจัย
ง. การวิจัยใหประโยชนแกครูมากกวาผูบริหาร
93. งานวิจัยเรื่องใด เปนงานวิจัยเชิงบรรยาย
ก. การศึกษานิทานพื้นบานของอําเภอสามโคก
ข. การศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอ
อาชีพครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาคุรุทายาท
ค. การวิเคราะหโปรตีนจากเห็ด
ง. การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของถั่ว
เมื่อใชปุยสูตรตางกัน
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85. จรรยาบรรณของนักวิจัยขอใดสําคัญที่สุด
ก. ซื่อสัตย และมีคุณธรรม
ข. มีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษา
ค. มีพื้นความรูในสาขาที่ทําการวิจัย
ง. เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
86. ชื่อเรื่องวิจัยตอไปนี้ เปนการวิจัยประเภทใด
“การศึกษาปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนบานนา
อ.เมือง จ.บุรีรัมย”
ก. การวิจัยเชิงอนาคต
ข. การวิจัยเชิงทดลอง
ค. การวิจัยเชิงบรรยาย
ง. การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
87. ชื่อเรื่องวิจัยตอไปนี้ เปนการวิจัยประเภทใด
“การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ในจังหวัดบุรีรัมย ระหวางการสอนแบบโครงงาน
และการสอนแบบบรรยาย”
ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร
ข. การวิจัยเชิงบรรยาย
ค. การวิจัยเชิงทดลอง
ง. การวิจัยเชิงคุณภาพ
88. หัวขอปญหาวิจัยใด ตั้งชื่อไดเหมาะสมที่สุด
ก. เจตคติที่มีตอวิชาชีพครู คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏบุรีรัมย
ข. เจตคติตอวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
นางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย
ค. การเปรียบเทียบความสนใจของนักเรียน
ระหวางการอานและการเลานิทานใหฟง
ง. ผลของการพัฒนาทักษะในการรําวง
มาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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98. จากขอ 97 ขอใดเปนตัวแปรตาม
ก. นักเรียน
ข. เพศของนักเรียน
ค. ความรับผิดชอบของนักเรียน
ง. โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู
99. สมมุติฐานการวิจัย ขอใดดีที่สุด
ก. การสอนแบบทีมดีกวาการสอนแบบ
ครูคนเดียว
ข. นักเรียนชายมีความเชื่อโชคลางนอยกวา
นักเรียนหญิง
ค. วิธีสอนแบบอภิปรายเชื่อวาจะให
ผลสัมฤทธิ์สูงกวาวิธีสอนแบบบรรยาย
ง. เด็กในเมืองนาจะมีความคิดสรางสรรค
สูงกวาเด็กในชนบท
100. “ สภาพแวดลอมในโรงเรียนหมายถึง การรับรู
พฤติกรรม เหตุการณสถานที่ หรือลักษณะใดๆ ใน
โรงเรียนที่นักเรียนสังเกตหรือรับรูได”
ขอความนี้หมายถึงขอใด
ก. จุดมุงหมายของการวิจัย
ข. สมมุติฐานการวิจัย
ค. นิยามศัพทเฉพาะ
ง. ขอตกลงเบื้องตน
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คําชี้แจง จากงานวิจัยที่กําหนดใหตอไปนี้ ใชตอบคํา
ถามในขอ 94 –95
"ความรูและการปฏิบัติตนในการใชสารเสพติด
ของผูขับขี่ยานพาหนะ" โดยกําหนดวัตถุประสงคการ
วิจัย “เพื่อศึกษาระดับความรู และการปฏิบัติตนในการ
ใชสารเสพติดของผูขับขี่รถประจําทาง รถบรรทุกสิบ
ลอ และรถแท็กซี่ ในกรุงเทพมหานคร"
94. งานวิจัยเรื่องนี้มีประโยชนตอใครมากที่สุด
ก. ผูขับขี่รถทุกประเภท
ข. เจาของรถแท็กซี่และรถบรรทุกสิบลอ
ค. เจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ปราบปราม
และปองกันยาเสพติด
ง. ผูโดยสารรถประจําทางและรถแท็กซี่
95.งานวิจัยในขอ 94 จัดเปนงานวิจัยประเภทใด
ก. วิจัยเชิงสํารวจ
ข. วิจัยเชิงความสัมพันธ
ค. วิจัยเชิงพัฒนาการ
ง. วิจัยพื้นฐาน
96. อาจารยที่มีปญหาเกี่ยวกับวิธีการสอนวิชา
วิทยาศาสตร ควรจะศึกษางานวิจัยเรื่องใด
ก. ทัศนคติของนักเรียนตอวิชาวิทยาศาสตร
ข. การพัฒนาสไลดประกอบการสอน
วิทยาศาสตร
ค. ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ง. การพัฒนากระบวนการสอนทางวิทยาศาสตร
97. จากสมมุติฐานที่กําหนด ขอใดเปนตัวแปรอิสระ
“นักเรียนเพศชายมีความรับผิดชอบมากกวา
นัก
เรียนเพศหญิง”
ก. นักเรียน
ข. เพศของนักเรียน
ค. ความรับผิดชอบของนักเรียน
ง. โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู
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6. ขอใดคือวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ
ก. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559)
ข. สรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู
1. แผนการศึกษาแหงชาติ เปนแผนยุทธศาสตร
ค. พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม
การศึกษาของประเทศกําหนดชวงระยะเวลากี่ป
ง. ถูกทุกขอ
ก. 5 ป
7. ขอใดไมใชแนวนโยบายเพื่อการดําเนินการเพื่อให
ข. 10 ป
บรรลุเปาประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ
ค. 15 ป
ก. สรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู
ง. 20 ป
ข. พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและ
2. ขอใดคือปรัชญาพื้นฐานของแผนการศึกษา
เทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพิ่ม
แหงชาติ
สมรรถนะการแขงขัน
ก. เศรษฐกิจพอเพียง
ค. สงเสริมและสรางสรรคทุนทางสังคมและ
ข. การศึกษาตลอดชีวิต
วัฒนธรรม
ค. เกง ดี มีสุข
ง. สรางสรรค ประยุกตใชและเผยแพรความรู
ง. ความรูคูคุณธรรม
และการเรียนรู
3. แผนการศึกษาแหงชาติกําหนดวัตถุประสงคกี่ขอ 8. ยุทธศาสตรใดที่ผลักดันใหพัฒนาสภาพแวดลอม
ก. 3 ขอ
ของสังคมนอยที่สุด
ข. 5 ขอ
ก. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ค. 7 ขอ
ข. พัฒนาสังคมแหงการเรียนรูเพื่อสรางความรู
ง. 11 ขอ
ความคิด ความประพฤติ คุณธรรมของคน
4. "คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ซึ่งจะเปนการ
ค. สงเสริมและสรางสรรคทุนทางสังคมและ
พัฒนาที่ยั่งยืนมีดุลยภาพ" คําวาดุลยภาพหมายถึง ขอใด
วัฒนธรรม
ก. กาย ใจ สติปญญา
ง. จัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการ
ข. ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม
ศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ค. เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดลอม
9. ขอใดคือเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ
ง. ถูกทุกขอ
ก. พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางดาน
5. แผนการศึกษาแหงชาติ กําหนดแนวนโยบาย
รางกาย สติปญญา จิตใจ ความรูและคุณธรรม
เพื่อการดําเนินการไวกี่ขอ
ข. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหมีความเข็มแข็ง
ก. 7 ขอ
ค. เพื่อสรางสังคมไทยใหความสมดุล
ข. 9 ขอ
ง. ถูกทุกขอ
ค. 11 ขอ
ง. 15 ขอ
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15. " มีบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในอัตราที่ไกลเคียงกับที่มีในประเทศ
ผูนําในระดับนานาชาติ" ขอความนี้จัดอยูในขอใด
ก. วัตถุประสงค
ข. เปาหมาย
ค. แนวดําเนินงาน
ง. ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
16. ขอใดคือลักษณะสังคมเศรษฐกิจฐานความรู
(Knowledge- Based Economy : KBE)
ก. การใชความรูและนวัตกรรมเปนปจจัยหลักใน
การผลิตและพัฒนา
ข. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
ค. การพัฒนาความรูและการเรียนรูขององคกร
ตลอดเวลา
ง. ถูกทุกขอ
17. การที่จะทําใหยุทธศาสตรการดําเนินงานของ
แผนฯบรรลุผล หนวยงานใดบางที่ตองดําเนินการ
ก. รัฐบาล หนวยงานราชการ
ข. องคกรปกครองสวนทองถิ่น/องคกรอิสระ
ค. ประชาชน /องคกรประชาคม/ภาคเอกชน
ง. ถูกทุกขอ
18. สถานศึกษามีสวนชวยในการสรางสรรค ประยุกต
ใชและเผยแพรความรูและการเรียนรูเพื่อสรางสังคม
คุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรูไดอยางไร
ก. ทําหนาที่เปนแหลงเรียนรูหรือคลังความรูของ
ชุมชน
ข. สรางความตระหนักใหครู ผูเรียนไดพัฒนาตน
เองอยางตอเนื่อง
ค. รวมจัดระบบเพื่อดูแลและจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิ
ภาพ
ง. ถูกทุกขอ
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10. จากขอ 9 สังคมไทยควรเปนสังคมที่ทีดุลยภาพ
3 ดาน ขอใดไมใชดุลยภาพดังกลาว
ก. สังคมที่มีคนเกง ดี มีความสุข
ข. สังคมคุณภาพ
ค. สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
ง. สังคมแหงความสมานฉันทและเอื้ออาทร
11. สังคมที่ใหความสําคัญกับการดูแล ผูดอยโอกาส
คนยากจน คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความยุติ
ธรรมและความเสมอภาค นาจะเปนสังคมที่มี
ดุลยภาพตามขอใด
ก. สังคมที่มีแตคนเกง ดี มีความสุข
ข. สังคมคุณภาพ
ค. สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
ง. สังคมแหงความสมานฉันทและเอื้ออาทร
12. สามารถเรียนใหรูความจริง บรรลุความดี
ความงาม มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย
เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคตามขอใด
ก. คนเกง
ข. คนดี
ค. คนมีความสุข
ง. คนเกง คนดีและคนมีความสุข
13. ขอใดหมายถึงกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ในเอเซียและแปซิฟก
ก. NAFTA
ข. APEC
ค. ASEAN
ง. WTO
14. แผนการศึกษาแหงชาติ ไมไดกลาวถึงเรื่องใด
ก. เจตนารมณและวัตถุประสงค
ข. แนวดําเนินการและกรอบนโยบาย
ค. ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ง. ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
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23. “ผลิต สรรหาและพัฒนาครู อาจารย บุคลากรใหมี
ความรูความสามารถมีความตระหนักสํานึกรับผิดชอบ
ตอการจัดการศึกษาศานาและวัฒนธรรม” สอดคลอง
กับเรื่องใด
ก. ปฏิรูปการเรียนรู
ข. ปฏิรูปครูและบุคลากร
ค. ปฎิรูปการบริหารจัดการ
ง. ปฏิรูปการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
24. “เพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพและมีประสิทธิ
ภาพ” เปนสวนใดของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระยะที่9 ของ ศธ.
ก. ปณิธาน
ข. วัตถุประสงค
ค. นโยบาย
ง. เปาหมาย
25. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระยะที่ 9 ของ ศธ.กําหนดเปาหมายการเตรียมความ
พรอมเด็กปฐมวัยกี่ป
ก. อยางนอย 1 ป
ข. อยางนอย 2 ป
ค. อยางนอย 1ป อยางมาก 2 ป
ง. ตามความเหมาะสมในแตละทองถิ่น
26. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระยะที่9 ของ ศธ.กําหนดความรูพื้นฐานของแรงงาน
ไทยในสถานประกอบการอยางนอยตองจบการศึกษา
ระดับใด
ก. ประถมศึกษาตอนปลาย
ข. มัธยมศึกษาตอนตน
ค. การศึกษาภาคบังคับ
ง. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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19. จะนําแผนการศึกษาแหงชาติไปสูการปฏิบัติได
อยางไร
ก. สงเสริมใหมีการจัดทําแผนพัฒนาการและ
แผนปฏิบัติการทุกระดับ
ข. พัฒนาระบบกลไกการกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบ
ค. การประเมินผลแผนในขั้นเตรียมความพรอม
ง. ถูกทุกขอ
20. "การพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรูดวยวิธี
การที่หลากหลาย เพื่อนําไปใชประโยชนในการสราง
เสริมกระบวนการคิดและการเรียนรูของคนในแตละ
ชวงชีวิต ใหมีความรอบรูและการดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุข" ขอความดังกลาวนาจะเปนบทบาทของ
หนวยงานใดในการพัฒนาสังคมแหงการเรียบนรู
ก. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ข. สถานศึกษา
ค. ประชาชน/องคกรประชาคม/ ภาคเอกชน
ง. องคกรอิสระ/องคกรวิชาชีพ
แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ ศธ.
ระยะที่9 (2545-2549)
21. ปณิธานมีความหมายใกลเคียงกับขอใดมากที่สุด
ก.วิสัยทัศน
ข. พันธกิจ
ค. ยุทธศาสตร
ง. มาตรการ
22. บทบาทหนาที่หลักของกระทรวงศึกษาธิการคือ
ขอใด
ก. การพัฒนาการศึกษา
ข. การสงเสริมบํารุงศาสนา
ค. การ สงเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ง. ถูกทุกขอ
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31. ขอใดไมใชเปาหมายของนโยบายดานการผลิตและ
พัฒนาครู อาจารยบุคลากรฯตามแผนพัฒนาการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่ 9 ศธ.
ก. ครู บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางนอย 2 ป
ตอครั้ง
ข. มอบอํานาจใหสถานศึกษาทุกประเภทเปนผู
สรรหาและบรรจุแตงตั้งครู
ค. จัดสรางศูนยพัฒนาครูใหไดมาตรฐานสากล
อยางนอยภูมิภาคละ 1แหง
ง. ผลิตครูผูสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
32. เปนมาตรการทีสงเสริมสนับสนุนใหนโยบายการ
เรียนรูตลอดชีวิตของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระยะที่ 9 ของ ศธ.บรรลุผล
ก. สรางเครือขายการเรียนรู
ข. กระจายการจัดและใชแหลงความรู
ค. สนับสนุนการเรียนรูนอกระบบโรงเรียน
ง. ถูกทุกขอ
33. สนับสนุนการจัดกีฬาพื้นฐาน กีฬาพื้นบานและกีฬา
เพื่อสุขภาพใหแกเด็กเยาวชนและประชาชน เปนการ
พัฒนาดานใด
ก. ดานการศึกษา
ข. ดานศาสนา
ค. ดานวัฒนธรรม
ง. ทุกดานที่กลาว
34. นโยบายปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาตามแผน
พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 9
ของ ศธ. เนนในเรื่องใด
ก. ประสิทธิภาพคุณภาพในการบริหารจัดการ
ข. กระจายอํานาจในการบริหารจัดการ
ค. การมีสวนรวในการบริหารจัดการ
ง. ถูกทุกขอ
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27. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระยะที่9 ของ ศธ.มีนโยบายเนนการผลิตและพัฒนา
กําลังคนใหมีความสามารถประกอบอาชีพไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเอื้อตอความตองการและพัฒนา
ของชุมชนสังคมประเทศชาติโดยเฉพาะกําลังคนใน
ระดับใด
ก. ระดับพื้นฐาน
ข. ระดับกลาง
ค. ระดับกลางและระดับสูง
ง. ทุกระดับในสาขาที่ขาดแคลน
28. ขอใดคือเปาหมายของนโยบายการผลิตและพัฒนา
กําลังคนของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระยะที่ 9 ของ ศธ.
ก. เรงรัดผลิตและพัฒนากําลังคนใหสามารถ
ประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ข. มีสถานศึกษาที่เปดสอนระดับอุดมศึกษา
ครบทุกจังหวัด
ค. สนับสนุนทุนใหแกผูเรียนสาขาขาดแคลน
ง. จัดบริการแนะแนวตลาดนัดแรงงาน
29. นโยบายดานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระยะที่ 9 ของ ศธ.ไมไดกลาวถึงเรื่องใด
ก. หลักสูตรทองถิ่น
ข. การวิจัยเพื่อพัฒนา
ค. การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ง. การประกันคุณภาพภายนอก
30. กิจกรรมใดที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อสรางภูมิคุมกัน
สารเสพติดและโรคเอดสได
ก. การแนะแนว
ข. การกีฬา
ค. การนันทนาการ
ง. ถูกทุกขอ
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39. ไมใชนโยบายดานศาสนาตามแผนพัฒนาการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 9 ของ ศธ.
ก. การบูรณะและพัฒนาศาสนสถาน
ข. การเผยแผศาสนธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ
ค. การสืบสานศาสนา ศาสนธรรม
ง. การบริหารจัดการทางศาสนา
40. พัฒนาสถาบันเฉพาะทางเพื่อสอนศิลปไทย
เปนมาตรการของนโยบายในดานใด
ก. ดานการศึกษา
ข. ดานศาสนา
ค. ดานศิลปะ
ง. ดานวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
41. ขอใดคือชวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติราชการ
4 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. พ.ศ. 2548 –2551
ข. พ.ศ. 2548 – 2552
ค. พ.ศ. 2549- 2551
ง. พ.ศ. 2549 –2552
42. ขอใดไมถูกกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ
4 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ประเด็นยุทธศาสตร
ข. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ค. ตัวชี้วัด
ง. มาตรการ
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35. เปาหมายใหเอกชนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
เพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาล
ก. ไมนอยกวารอยละ10
ข. ไมนอยกวารอยละ20
ค. เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ10
ง. เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 20
36. ไมใชนโยบายดานการศึกษาของแผนพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 9 ของ ศธ.
ก. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การผลิตและพัฒนากําลังคน
ค. การบริหารจัดการ
ง. การพัฒนาจิตใจและสังคม
37. เพื่อศาสนิกชนทุกศาสนามีความรูความเขาใจใน
หลักธรรม ตระหนักถึงความสําคัญของหลักธรรม และ
นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ขอความขีดเสนไตคือ
ก. ศีลธรรม
ข. คุณธรรม
ค. จริยธรรม
ง. วัฒนธรรม
38. ขอใด คือเปาหมายการพัฒนาศาสนสถานและ
บุคลากรทางดานศาสนา
ก. ระบบศาสนศึกษาไดรับการพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข. จัดตั้งสถาบันพระสังฆาธิการและสถาบัน
พระพุทธศาสนา
ค. พัฒนามหาวิทยาลัยสงฆใหผลิตบุคลากรทาง
ศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ง. สงเสริมสนับสนุนการฝกธรรมครูสอนศาสนา
อยางกวางขวาง
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47. ประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ของกระทรวงศึกษาธิการมีกี่ประเด็น
ก. 3 ประเด็น
ข. 7 ประเด็น
ค. 9 ประเด็น
ง. 11 ประเด็น
48. ขอใดตอไปนี้ไมใชประเด็นยุทธศาสตรของแผน
ปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. การขยายบริการทางการศึกษาและเพิ่มคุณภาพ
สถานศึกษากรุงเทพมหานครใหทัดเทียมกัน
ข. การฝกทักษะดานอาชีพเพื่อแกปญหาความ
ยากจน
ค. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ
ง. การสรางและขยายเครือขายทางการศึกษา
49. เปาประสงคของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีกี่ประการ
ก. 7 ประการ
ข. 9 ประการ
ค. 10 ประการ
ง. 11 ประการ
50. เปาประสงคตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของ
กระทรวงศึกษาตามขอใดที่ตอบสนองประเด็น
ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาความมั่นคงของรัฐ
ก. ประชาชนไดรับการพัฒนาทักษะฝมือและ
สรางรายไดใหกับตนเองเพิ่มขึ้น
ข. สงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรดาน
โลจิสติกส
ค. การเพิ่มกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีคุณภาพตามความตองการ
ของตลาด
ง. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ
อื่น ๆ ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
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43. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพประเด็นยอยใดที่กระทรวงศึกษาธิการรับ
ผิดชอบเปนเจาภาพหลัก
ก. การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรมและ
จริยธรรม
ข. การอนุรักษสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดี
งามและภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ค. เสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคม
ง. การเสริมสรางสุขภาพของประชาชนอยาง
ครบวงจรและมีคุรภาพมาตรฐาน
44. เปาหมายจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
เมื่อสิ้นแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ. ศ. 2551)
ก. 7.5 ป
ข. 8.1 ป
ค. 9.1 ป
ง. 9.5 ป
45. “กระทรวงศึกษาธิการเปนองคกรหลักในการ
จัดการและสงเสริมการศึกษาใหประชาชนมีความ
รู” กลาวไวในเรื่องใด ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. วิสัยทัศน
ข. พันธกิจหลัก
ค. วัตถุประสงค
ง. เปาประสงค
46. ขอใดตอไปนี้ไมใชพันธกิจหลักของกระทรวง
ศึกษาธิการ
ก. การอนุรักษสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม
ที่ดีงาม
ข. สรางเสริมโอกาสในการศึกษาใหแก
ประชาชนทุกคน
ค. สรางระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิ
ภาพ
ง. พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันของประเทศ
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54. เปาหมายรอยละของผูเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ผานการประเมินระดับชาติในระดับดี
เมื่อสิ้นแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. รอยละ 60
ข. รอยละ 70
ค. รอยละ 80
ง. รอยละ 90
55. เปาหมายรอยละนักเรียนที่อยูในพื้นที่ชายแดน
ภาคใตและพื้นที่พิเศษอื่นๆไดรับการศึกษาไดรับ
การศึกษาภาคบังคับ เมื่อสิ้นแผนปฏิบัติราชการ
4 ป ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ก. รอยละ 70
ข. รอยละ 80
ค. รอยละ 90
ง. รอยละ 100
56. กลยุทธตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ประการ
ก. 3 ประการ
ข. 5 ประการ
ค. 6 ประการ
ง. 9 ประการ
57. ไมใชกลยุทธตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสใหผูเรียน
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. จัดคาราวานเสริมสรางเด็กใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต
ค. สงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรดาน
โลจิสติกส
ง. สรางสภาพแวดลอมแหลงเรียนรู วิจัย และ
นวัตกรรมที่เอื้อตอการเรียนรูแบบบูรณาการ

บ้า
น

สอ

บค
ร

ูw
ww
.so
bk
roo
.co
m

51. เปนประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการ 4
ปของกระทรวงศึกษาธิการแตไมเปนประเด็นยุทธ
ศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของสํานักงาน
คณะกรรมการกากรศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. การพัฒนากฎหมายดานการศึกษา
ข. การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
ค. การขยายบริการทางการศึกษาและเพิ่มคุณภาพ
สถานศึกษาในกรุงเทพมหานครใหทัดเทียม
กัน
ง. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ
52. “จัด สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและพัฒนาสูมาตร
ฐาน” ขอความดังกลาวควรจัดไวในสวนใดของ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. วิสัยทัศน
ข. พันธกิจหลัก
ค. เปาประสงค
ง. ตัวชี้วัด
53. ขอใดไมใชเปาประสงคของแผนปฏิบัติราชการ
4 ป ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ก. คาราวานเสริมสรางเด็กใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต
ข. ประชากรทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 12 ป ตามสิทธิอยางเทาเทียม
ทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ
ค. เยาวชนในกรุงเทพมหานคร ไดรับการศึกษา
ในโรงเรียนดี ไกลบาน
ง. นักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใตและพื้นที่
พิเศษอื่น ๆ ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
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61. โครงการในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมใชโครง
การที่รัฐตองการใหเกิด(Flag ship project)
ก. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ข. โครงการคาราวานเสริมสรางเด็กทั่วไทย
ค. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
ง. โครงการโรงเรียนในฝน
62. งบประมาณตามยุทธศาสตรของ สพฐ.
แผนงบประมาณใดไดรับจัดสรรมากที่สุด
ก. การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
ข. การขยายบริการทางการศึกษาและเพิ่มคุณภาพ
สถานศึกษากรุงเทพมหานครใหเทาเทียมกัน
ค. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ
ง. ทุกยุทธศาสตรไดเทากัน
63. งบประมาณตามภารกิจประจําที่เปนคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุไดแกงบประมาณตามขอใด
ก. งบบุคลากร
ข. งบดําเนินงาน
ค. งบลุงทุน
ง. งบรายจายอื่น
64. หนวยงานตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการใหสอด
คลองกับแผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
โดยตัวชี้วัดหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือการกําหนดเลข
รหัสอางอิงในแผนปฎิบัติราชการของตนเอง หาก
เลขรหัสอางอิง ในแผนปฎิบัติราชการ 4 ป ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดเปน 02-04-016 ตัวเลข 02 หมายถึง
ก. ประเด็นยุทธศาสตร
ข. เปาประสงค
ค. กลยุทธหลัก
ง. โครงการ
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58. โครงการที่สนับสนุนกลยุทธสรางความเสมอภาค
และเพิ่มโอกาสใหผูเรียนรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. โครงการเพิ่มโอกาสและสรางความเสมอภาค
ทางการศึกษาใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
และพื้นที่
ข. โครงการประสาน สงเสริม สนับสนุนให
ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
ค. โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก
ง. ถูกทุกขอ
59. ไมใชโครงการตามกลยุทธเรงปฏิรูปการศึกษา
บุคลากร และกระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
ก. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ข. โครงการสงเสริม สนับสนุนใหทุกหนวยงาน
บริหารราชการตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ค. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษารูป
แบบใหม
ง. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ
60. โครงการที่สงเสริมกลยุทธพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใตและพื้นที่
พิเศษอื่นๆ
ก. โครงการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน
ข. โครงการสงเสริมการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อ
สารในพื้นที่พิเศษ
ค. โครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
ง. ถูกทุกขอ
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68. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองจัดทําแผน
ตามขอใด
ก. แผนบริหารราชการแผนดิน
ข. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ค. แผนปฏิบัติราชการ 1 ป
ง. เฉพาะขอ ข และ ค
69. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดใดที่ไมจํา
เปนตองจัดทําโครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธของ
สพฐ.ดานการพัฒนาการศึกษาและสรางความ
สมานฉันทในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ
ก. จังหวัดสงขลา
ข. จังหวัดยะลา
ค. จังหวัดปตตานี
ง. จังหวัดนราธิวาส
70. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดทําแผน
ตามขอใด
ก. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ข. แผนปฏิบัติราชการประจําป
ค. แผนการนิเทศสถานศึกษา
ง. ถูกทุกขอ
การบริหารราชการแบบบูรณาการ
71. Chief Executive Officer (CEO) หมายถึงขอใด
ก. ผูบริหารหนวยงาน
ข. คณะผูบริหารหนวยงาน
ค. ประธานคณะผูบริหาร
ง. ผูวาราชการจังหวัด
72. การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการ
พัฒนา เปนการบริหารงานลักษณะใด
ก. Leadership
ข. Subsystem
ค. Horizontal
ง. Vertical
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65. ไมใชแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผล การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ก. การติดตามความกาวหนาประจําป
(annual review)
ข. การประเมินผลในระยะครึ่งแผน
(Mid-term evaluation)
ค. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative
evaluation)
ง. การจัดทําและรายงานผลประจําป
66. ขอใดไมใชเปาประสงคของแผนปฏิบัติราชการ
1 ป พ. ศ. 2549 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ประชากรทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 12 ป ตามสิทธิอยางเทาเทียม ทั่วถึง
และตรงตามศักยภาพ
ข. เยาวชนในกรุงเทพมหานคร ไดรับการศึกษา
ในโรงเรียนดี ใกลบาน
ค. ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. นักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใตและพื้นที่
พิเศษอื่น ๆ ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
67. “จัด และสงเสริม สนับสุนนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและพัฒนา
สูมาตรฐาน” มาตรฐานในที่นี่หมายถึงขอใด
ก. มาตรฐานการศึกษาชาติ
ข. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. มาตรฐานการประเมินภายนอก
ง. มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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78. การบริหารงานเครือขาย (Network Management)
เปนการใชบทบาทดานใด ในการบริหารราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา(CEO)
ก. การเปนผูวางแผนยุทธศาสตร
ข. ผูสรางแรงจูงใจและใหกําลังใจ
ค. การสรางความเปนหุนสวน
ง. การเปนผูรับฟงและการบริการประชาชน
79. การประกาศเปนจังหวัดปลอดยาเสพติดเปนภารกิจ
ดานใด ของการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
เพื่อการพัฒนา
ก. Area Agenda
ข. Area Initiative
ค. Strategic Unit
ง. National Agenda
80. การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการ
พัฒนามีลักษณะเปนแบบใด
ก. ระบบบริหารจัดการในแนวราบ
ข. ระบบบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
ค. ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
ง. ถูกทุกขอ
81. ระบบบริหารจัดการในแนวราบ เปนการบริหาร
บูรณาการทํางานของทุกภาคสวนในลักษณะใด
ก. พื้นที่-เครือขาย-การมีสวนรวม
ข. พื้นที่-ภารกิจ-การมีสวนรวม
ค. พื้นที่-ภารกิจ-เครือขาย
ง. พื้นที่-พันธกิจ-การมีสวนรวม
82. ขอใด ตอไปนี้ไมใชดัชนีชี้วัดความมั่งคั่งของ
ประเทศชาติ
ก. ความเพียงพอทางเศรษฐกิจของทองถิ่น
ข. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ค. ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสูง
ง. ความมีศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ
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73. โครงการหรือนโยบายของรัฐบาลขอใดตอไปนี้
ที่ชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับภาคธุรกิจเอกชน
ก. โครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ
ข. โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
ค. โครงการธนาคารประชาชน
ง. การสราง SME
74. บทบาทในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณา
การเพื่อการพัฒนาของผูวาราชการจังหวัดขอใดที่
ยากที่สุด
ก. การกําหนดภารกิจ
ข. การจัดทําแผนกลยุทธ
ค. การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
ง. การรายงานผล
75. จิตวิญญาณและภูมิปญญาขององคกรใดองคกร
หนึ่งขึ้นอยูกับสิ่งใดเปนสําคัญ
ก. ผูนําองคกร
ข. สมาชิกองคกร
ค. วัฒนธรรมองคกร
ง. ถูกทุกขอ
76. Cash Accounting เกี่ยวของกับการปฏิรูประบบ
ราชการการบริหารงานภาครัฐแนวใหมในเรื่องใด
ก. การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ข. การบังคับใชกฎหมาย
ค. การคัดเลือกผูบริหารแบบบูรณาการ
ง. การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณและ
การบัญชี
77. การที่ผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ อนุญาตให
สัมปทาน หรือโยกยายขาราชการในจังหวัด เปนการ
บริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
เปนการใชบทบาทในลักษณะใด
ก. Rule
ข. Power
ค. Function
ง. ถูกทุกขอ
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88. คณะรัฐมนตรีมีมติใหใชการบริหารราชการจังหวัด
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาทั่วประเทศตั้งแตเมื่อใด
ก. 1 ตุลาคม 2546
ข. 1 มกราคม 2547
ค. 1 เมษายน 2547
ง. 1 ตุลาคม 2547
89. ผูวาราชการจังหวัดจะบริหารราชการจังหวัด
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาไดดีหากมุงเนนให
ความสําคัญกับทรัพยากรการบริหารขอใดมากที่สุด
ก. Man
ข. Money
ค. Material
ง. Management
90. ตามแผนภูมิการสรางองคความรู
“ Data knowledge
Wisdom”
Knowledge เทียบไดกับขอใดของ “ไตรสิกขา”
ก. ศีล
ข. สมาธิ
ค. ปญญา
ง. สมาธิและปญญา
91. “ Matrix Reporting System” เปนเรื่องของการ
บริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ที่ผูวาราชการจังหวัดตองดําเนินการ หมายถึงขอใด
ก. ผูวาราชการจังหวัดรายงานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยทุกสิ้นเดือน
ข. ผูวาราชการจังหวัดรายงานการเกิดโรค
ไขหวัดนกครั้งใหมตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตร
ค. ผูวาราชการจังหวัดรายงานนายกรัฐมนตรี
วาถูกรัฐมนตรีกลั่นแกลงกลาวหารายงาน
ขอมูลเท็จ
ง. ถูกทุกขอ
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83. บทบาทในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณา
การเพื่อการพัฒนาของผูวาราชการจังหวัดขอใด
นอยที่สุด
ก. การบริหารงานบุคคล
ข. การบริหารงบประมาณ
ค. การจัดโครงสรางบริหารราชการแผนดิน
ง. การแกปญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัด
84. หนวยธุรกิจเชิงยุทธศาสตร (Strategic Business
Unit) ตามแนวทางการบริหารราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการเพื่อการพัฒนา หมายถึง ขอใด
ก. จังหวัด
ข. กลุมจังหวัด
ค. กรม
ง. กระทรวง
85. สวนราชการแบงกลุมภารกิจออกเปนกี่กลุม
ก. 4 กลุม
ข. 5 กลุม
ค. 6 กลุม
ง. 7 กลุม
86. ขอใด ไมใชเงื่อนไขที่เปนปจจัยที่มีผลตอความ
สําเร็จของการบริหารแบบ CEO
ก. การมอบอํานาจจากสวนกลาง
ข. การพัฒนาฐานขอมูลของจังหวัด
ค. การเพิ่มประสิทธิภาพของสํานักงานจังหวัด
ง. การตรวจสอบโดยใชระบบ P.S.O.
87. จังหวัดใดตอไปนี้ ไมไดจัดระบบการบริหาร
แบบ CEO
ก. กรุงเทพมหานคร
ข. สุรินทร
ค. นครราชสีมา
ง. ชัยนาท
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96. การที่ผูบริหารหนวยงานใหเจาหนาที่ทุกคนจัดทํา
คูมือปฎิบัติงาน เปนการใชหลักการบริหารขอใด
ก. Vision
ข. Define
ค. Action
ง. Drive
97. ขอใด คือลักษณะของผูบริหารเปลี่ยนแปลง
ก. เปนนักประสานงานเชิงกลยุทธ
ข. เปนที่ปรึกษาที่มีความรอบรู
ค. เปนนักประสานประโยชน
ง. ถูกทุกขอ
98. ขอใดคือหลักการสําคัญในการบริหารงานใน
ยุคปจจุบัน
ก. หวังผล–ตรงเปา–เขาถึง
ข. ผลิตผล–ตรงเปา–ตรวจสอบได
ค. ผลสัมฤทธิ์–ตรงเปา–เปนธรรม
ง. ตรงเปา–ตรวจสอบได–เปนธรรม
99. ขอใด หมายถึงสิ่งที่ไดจากการที่ผลลัพธเกิดขึ้นแลว
ก. ผลสัมฤทธิ์
ข. ผลผลิต
ค. ผลลัพธ
ง. ผลลัพธบั้นปลาย
100. งานที่มีความยอดเยี่ยม หมายถึงขอใด
ก. Baseline
ข. Measurement
ค. Benchmark
ง. Best practice
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92. Where we want to go and how to get there
ถือวาเปนคุณลักษณะตามขอใดของผูบริหาร
ยุคการเปลี่ยนแปลง
ก. การมีวิสัยทัศน
ข. การสื่อสารไดดี
ค. เปนผูที่มีความนาเชื่อถือ
ง. เปนผูกลาออกนอกกรอบ
93. ของใดไมใชหลักในการบริหารงานของผูบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
ก. ยึดผูใตบังคับบัญชาและทีมงานเปน
ศูนยกลาง
ข. ใชขอมูลและความรูใหเกิดประโยชนในการ
บริหารจัดการ
ค. ปลดปลอยความรูและสมองของคนในองคกร
เพื่อใหเกิดการสรางสรรค
ง. ยกเลิกวัฒนธรรมที่ผิดใหเหลือเพียงวัฒนธรรม
องคกรที่ดี
94. ปจจัยสําคัญ 3 สิ่งตอไปนี้เปนสิ่งที่ผูบริหารใน
ยุค Global Literacy ตองฝกฝน ยกเวนขอใด
ก. English
ข. Internet
ค. International Culture
ง. Nationalism
95. ขอใด คือเปาหมายหลักของการบริหารราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ก. ทําทุกอยางเพื่อลดรายจายของประชาชน
ข. ทําทุกอยางเพื่อเพิ่มรายไดของประชาชน
ค. กระจายโอกาสในทุกดานใหประชาชน
ง. สภาพเศรษฐกิจ สังคม พัฒนาอยางยั่งยืน
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ความรอบรู¼o¦·®µ¦² ชุดที่ 3
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การบริหารแนวใหม การบริหารการเปลี่ยนแปลง
1. ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546
เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ.2546-2550) กี่ประการ
ก. 4 ประการ
ข. 5 ประการ
ค. 6 ประการ
ง. 7 ประการ
2. ขอใด ไมใช ยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบ
ราชการไทย
ก. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน
ข. การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐาน
ในการทํางาน
ค. การปรับรื้อระบบการเงินและงบประมาณ
ง. การจัดระบบราชการใหประชาชนเขามามี
สวนรวม
3. “พัฒนาระบบราชการไทยใหมีความเปนเลิศสามารถ
รองรับการพัฒนาประเทศไทยในยุคโลกาภิวัฒน โดย
ยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและประโยชนสุข
ของประชาชน” ขอความนี้คือขอใด
ก. วิสัยทัศน
ข. เปาประสงค
ค. ยุทธศาตร
ง. ตัวชี้วัด
4. ขอใดกลาวถึงลักษณะของการบริหารงานของ
หนวยงานของหนวยงานราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์
ก. เปนการวางระบบบริหารงานใดมุงเนนที่ผลลัพธ
หรือความสัมฤทธิ์ผลเปนหลัก
ข. เปนการบริหารโดยใชระบบการวัดผลการปฏิบัติ
งานจากตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม

ค. เปนการบริหารที่อยูบนพื้นฐานหลักการความ
โปรงใส ความคุมคา ความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวม
ง. ถูกทุกขอ
5. ขอใด กลาวถูกตอง
ก. ประสิทธิผล = ผลผลิต + ผลลัพธ
ข. ประสิทธิภาพ = ผลผลิต + ผลลัพธ
ค. ผลสัมฤทธิ์ = ผลผลิต+ ผลลัพธ
ง. ผลสัมฤทธิ์ = ประสิทธิผล + ประสิทธิภาพ
6. การเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนสามารถตรวจสอบ
ได คือหลักการใดของการบริหารงานกลุมผลสัมฤทธิ์
ก. ความโปรงใส
ข. ความคุมคา
ค. ความรับผิดชอบ
ง. ความมีสวนรวม
7. ขอใด ไมใชผลที่คาดหวังของการปฏิรูประบบ
บริหารการศึกษา
ก. โครงสรางระบบบริหารของหนวยงานในสังกัด
ทุกระดับสามารถบริหารงานการศึกษาตาม
ภารกิจไดอยางมีประสิทธิผล
ข. การใหบริการทางการศึกษาทั่วถึงและมีคุณภาพ
ค. จัดการศึกษาสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการ
ง. เด็กที่จบการศึกษามีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
8. สิ่งใดคือตัวกําหนดทิศทางใหองคกรบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไว
ก. วิสัยทัศน
ข. ภารกิจ
ค. พันธกิจ
ง. สมรรถนะ
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ค. KPI หรือตัวชี้วัดเปนภารกิจที่องคกรจะตอง
ปฏิบัติพื้นฐานของเปาหมายที่ตั้งเอาไว
ง. Perorating หรือการรายงานผลคือการจัด
ระบบและการนําขอมูลไปใชในองคกร
14. “หากพนกําหนดดังกลาว คปร.จะไมรับพิจารณา
การขอคืนตําแหนงเกษียณของขาราชการที่ไดรับ
อนุมัติใหออกตามโครงการเกษียณกอนกําหนด”
คปร. หมายถึงหนวยงานหรือองคกรใด
ก. คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและกําลังคน
ภาครัฐ
ข. คณะกรรมการวางเปาหมายและนโยบายกําลัง
คนภาครัฐ
ค. คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบาย
กําลังคนภาครัฐ
ง. คณะกรรมการกลางกําหนดเปาหมายและ
นโยบายสังคมภาครัฐ
15. การบริหารและจัดการศึกษาของชาติตามแนวทาง
ปฏิรูปแบงออกเปนระดับใดบาง
ก. ระดับราชการ สวนกลาง และระดับทองถิ่น
ข. ระดับราชการสวนกลาง ระดับเขตพื้นที่และ
ระดับสถานศึกษานิติบุคคล
ค. ระดับสวนกลาง เขตการศึกษา สถานศึกษา
และ อบต.
ง. ระดับเขตการศึกษา อบต. และสถานศึกษา
16. มีหนาที่พิจารณาแผนพัฒนามาตรฐานและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือขอใด
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พื้นที่การศึกษา
ง. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา
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9. ขอใดไมใชองคประกอบของวิสัยทัศน (Vision)
ก. ภารกิจและจริยธรรมองคกร
ข. ผลลัพธหรือเปาหมายที่คาดหวัง
ค. สมรรถนะ
ง. การเปลี่ยนแปลง
10. ปจจัยหลักแหงความสําเร็จขององคกร คือวิธีการ
ที่องคกรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน ขอใดคือ
องคประกอบหลักดังกลาว
ก. ดานการเงิน
ข. ดานผูรับบริการ
ค. ดานองคกรและนวัตกรรม
ง. ถูกทุกขอ
11. ขอใด ไมใชคุณสมบัติของปจจัยแหงความสําเร็จ
ที่ดี (C.S.F)
ก. ไมจําเปนตองสามารถวัดไดแตเปนสิ่งที่
ใหแนวทางได
ข. ไดรับการยอมรับจากผูบริหารขององคกร
ค. มีความจําเพาะเจาะจงและเขาใจงาย
ง. ไมจําเปนจะเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนขององคกร
หรือพันธกิจ
12. ขอใด ไมใชลักษณะของตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ก. สามารถวัดและตรวจสอบได
ข. มีองคประกอบดานเงิน ผูรับบริการ องคกร
นวัตกรรม
ค. มีความเที่ยงตรงตลอดเวลา อธิบายผลได
อยางชัดเจน
ง. สามารถแสดงแนวโนมของขอมูลสําหรับการ
พัฒนาปรับปรุงงาน
13. ขอใดไมสัมพันธกัน
ก. วิสัยทัศนเปนตัวกําหนดทิศทางใหองคกร
บรรลุเปาหมาย
ข. CSF หรือปจจัยแหลงแหงความสําเร็จคือวิธี
การที่องคกรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน
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22. ขอใด คือองคประกอบ 3 สวนที่ตองรวมกันสราง
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีใหเกิดขึ้น
ก. รัฐ – เอกชน – ชุมชน
ข. เอกชน – สังคม – ทองถิ่น
ค. รัฐ – สังคม – ประชาชน
ง. รัฐ – เอกชน – ประชาชน
23. หนวยงานหลักในการสรางความเขาใจรณรงค
ใหประชาชนรวมสนับสนุนเขาใจระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
ก. สํานักนายกรัฐมนตรี
ข. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ค. กรมประชาสัมพันธ
ง. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ
24. หากเจาหนาที่ของรัฐใดปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท
หนาที่ราชการแลวสงผลใหเกิดความเสียหายตอเอกชน
ผูเสียหายจะตองฟองรองบุคคลใด
ก. หนวยงานของรัฐ
ข. กระทรวงการคลัง
ค. ตัวขาราชการ/เจาหนาที่
ง. ขอใดขอหนึ่ง
25. กรณีหนวยงานรัฐมีสิทธิเรียกเจาหนาที่ผูทําการ
ละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีที่รัฐตองรับผิด
ชอบใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย
ก. กรณีไมใชการปฏิบัติงานในหนาที่
ข. กรณีที่ปฏิบิติหนาที่รวมกันหลายคน
ค. กรณีที่หนวยงานรัฐเห็นสมควรใหชวยเหลือ
ง. กรณีที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง
26. ขอใด ไมใชคําสั่งทางการปกครอง
ก. การสั่งการ
ข. การอนุญาต
ค. การอนุมัติ
ง. การออกกฎ
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17. ขอใดไมใชหลักการในการจัดโครงสรางองคกร
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ก. เอกภาพดานนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ
ข. การกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา
ค. การมีสวนรวมของบุคลากรทางการศึกษาทุกฝาย
ง. คํานึงถึงความประหยัด คุมคา เกิดประโยชน
สูงสุด
18. ขอใด คือแนวทางการจัดระเบียบราชการและการ
วางมาตรการแกปญหาเพื่อใหการบริหารบานเมือง
และสังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ก. สรางกฎเกณฑและกลไกที่ดีในการบริหาร
กิจการบานเมือง
ข. ปรับปรุงระบบการตัดสินใจและการบริหาร
จัดการ
ค. ขจัดการทุจริตและประพฤติขอบในวงราชการ
ง. ถูกทุกขอ
19. หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีกี่ขอ
ก. 4 ขอ
ข. 5 ขอ
ค. 6 ขอ
ง. 7 ขอ
20. การตระหนักในสิทธิและหนาที่เอาใจใสปญหา
สาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรน เปนหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ตามขอใด
ก. หลักนิติธรรม
ข. หลักคุณธรรม
ค. หลักการมีสวนรวม
ง. หลักความรับผิดชอบ
21. ขอใดไมใชหลักการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี
ก. หลักความโปรงใส ข. หลักการกระจายอํานาจ
ค. หลักความรับผิดชอบ ง. หลักการมีสวนรวม
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32. สัญญาประชาคมหรือขอตกลงรวมกันระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา และ
ใชเปนแผนแมบทในการพัฒนาโรงเรียน หมายถึง
ขอใด
ก. แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ข. แผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ค. แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน
ง. ธรรมนูญโรงเรียน
33. เปนสิ่งที่ตองกระทําเพื่อใหเกิดผลตอนักเรียน
ตามความคาดหวังที่ไดรวมกันตั้งไว
ก. วิสัยทัศน
ข. พันธกิจ
ค. ยุทธศาสตร
ง. เปาหมาย
34. การลงนามเพื่อยืนยันคํามั่นสัญญาตอกันวา
แตละฝายจะดําเนินงานในหนาที่ที่ระบุไวใน
ธรรมนูญโรงเรียนเรียกวา
ก. ปฏิญาณ
ข. ปฏิญญา
ค. สัญญา
ง. สัตยาบัน
35. ขอใด กลาวไดถูกตอง
ก. การใหทองถิ่นมีอํานาจตัดสินใจ ดําเนินการ
ตัดสินใจโดยอิสระตามกฎหมายถือวาเปน
การกระจายอํานาจ
ข. การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เปนยุทธศาสตรของโรงเรียนเพื่อรองรับ
การกระจายอํานาจ
ค.โรงเรียนเปนหนวยงานสําคัญที่สุดในการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาเด็ก
ง. ถูกทุกขอ
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27. คําสั่งทางการปกครองมีผลบังคับใชตอบุคคล
เมื่อใด
ก. วันที่ออกคําสั่ง
ข. วันที่แจงคําสั่ง
ค. วันที่รับทราบคําสั่ง
ง. วันที่ระบุในคําสั่ง
28. การอุทธรณคําสั่งทางการปกครองกรณีที่กฎหมาย
ไมระบุกระบวนการขั้นตอนไวเปนการเฉพาะ
ใหอุทธรณตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งภายในกี่วัน
นับแตรับทราบคําสั่ง
ก. 30 วัน
ข. 90 วัน
ค. 120 วัน
ง. 180 วัน
29. การจัดตั้งองคการมหาชนตองตราเปนกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. พระราชกําหนด
ง. ประกาศ
30. กิจการอันเปนบริการสาธารณะที่จะจัดตั้งองคการ
มหาชนไดคือ
ก. การรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
ข. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ค. การบริการทางการแพทยและสาธารณสุข
ง. การเกษตรและพัฒนา
31. คณะกรรมการของแตละองคการมหาชนตองมี
ไมเกินกี่คน
ก. 7 คน
ข. 9 คน
ค. 10 คน
ง. 11 คน
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41. ขอใด คือจุดเนนสําคัญที่สุดของการปฏิรูปการ
เรียนรู
ก. กระบวนการเรียนรูของผูเรียน
ข. ความรู คุณธรรม การบูรณาการ
ค. การสงเสริมการจัดการเรียนรู
ง. การประเมินผลการเรียนรูรอบดาน
42. เรื่องใดสําคัญที่สุด หากพูดเรื่องการปฏิรูปการ
ศึกษา
ก. ปฏิรูปการเรียนรู
ข. คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ค. การบริหารจัดการ
ง. ครูและบุคลากร
43. สิ่งที่จะเปนตัวผลักดันใหผูเรียนเกงดีมีสุข
ไดแกเรื่องใด
ก. ปฏิรูปการเรียนรู
ข. ปฏิรูปบุคลากร
ค. การประกันคุณภาพ
ง. ถูกทุกขอ
44. สิ่งที่กําหนดหลังสุดในการวางแผนยุทธศาสตร
ไดแกขอใด
ก. พันธกิจ
ข. ยุทธศาสตร
ค. เปาหมาย
ง. ตัวชี้วัด
45. ขอใด คือผลประโยชนที่เกิดกับบุคลากรในการ
พัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ
ก. การรองรับการประเมินภายนอก
ข. ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของโรงเรียน
ค. คุณภาพมาตรฐานของนักเรียน
ง. มาตรฐานวิชาชีพครู
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36. ขอใดไมใชหลักการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน (SBM)
ก. การมีสวนรวมของประชาชน
ข. การคืนอํานาจจัดการศึกษา
ค. การบริหารโดยอิสระ
ง. การตรวจสอบและถวงดุล
37. หากพิจารณาตามเกณฑเสนความยากจนตามที่
คณะกรรมการนโยบายดานสังคมแหงชาติ ปจจุบันมี
คนยากจนคิดเปนรอยละเทาใดของประชากรทั้งหมด
ก. 6.8 %
ข. 11.4 %
ค. 15.9 %
ง. 20.6%
38. ขอใด คือปจจัยที่มีผลตอความยากจนในอนาคต
ของประเทศไทย
ก. ระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงสลับซับซอน
ข. ปญหาการวางงานของคนในชาติ
ค. ภาระหนี้ภาครัฐที่เพิ่มขึ้นงบประมาณมีจํากัด
ง. ถูกทุกขอ
39. ขอใด คือปรัชญาแหงการแกปญหาความยากจน
ของคนในสังคม
ก. ชุมชนเขมแข็ง
ข. เศรษฐกิจพอเพียง
ค. อยูดีกินดี
ง. อยูดีมีสุข
40. ขอใดไมใชยุทธศาสตรระยะสั้นและระยะ
ปานกลางในการแกปญหารความยากจน
ก. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ข. การสงเสริมดานบริการพื้นฐานและสวัสดิการ
สําหรับคนยากจน
ค. การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
ประชาคม
ง. การปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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52. ตามกระบวนการบริหาร แบบ เอ ไอ ซี แลว
กระบวนการคุณภาพเกี่ยวของกับเรื่องใดมากที่สุด
ก. พลังเมตตา
ข. พลังธรรมะ
ค. พลังปญญา
ง. พลังพัฒนา
53. แผนดําเนินการหรือแผนปฏิบัติการที่อธิบายวา
ใหไดผลอยางไร
ก. กิจกรรม
ข. ระยะเวลา
ค. เปาหมาย
ง. งบประมาณ
54. ขอใด ไมใชโครงสรางการบริหารระดับองคกร
การปฏิบัติในทองถิ่นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. เขตพื้นที่การศึกษา
ค. สถานศึกษา
ง. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
55. เกณฑดานใดนํามากําหนดจํานวนของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ก. จังหวัด
ข. สถานศึกษา
ค. ประชากร
ง. พื้นที่ ทําเล
56. องคการมหาชนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติที่จัดตั้งแลว
ก. สํานักงานปฏิรูปการศึกษา
ข. สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. สํานักงานรับรองและประเมินคุณการศึกษา
ง. ถูกทุกขอ
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46. ขอใดไมใชลักษณะของชุมชนเขมแข็ง
ก. การพึ่งตนเอง
ข. การสรางโอกาสทางการศึกษา
ค. คุณภาพชีวิตที่ดี
ง. การอยูรวมกันอยางมีความสุข
47. ขอใด คือลักษณะของการวางแผนยุทธศาสตร
ก. เปนการวางแผนเชิงรวม
ข. เปนการวางแผนมุงไปในอนาคต
ค. การวางแผนใหองคกรปรับตัวและเจริญเติบโต
ในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ง. ถูกทุกขอ
48. “การคิดไดเหนือกวา” สอดคลองกับขอใดมากที่สุด
ก. การวางแผนยุทธศาสตร
ข. การจัดการยุทธศาสตร
ค. การจัดสรางยุทธศาสตร
ง. การนํายุทธศาสตรไปใช
49. ขอใด คือเกณฑสําคัญที่ใชตรวจและประเมิน
ยุทธศาสตรที่นําไปปฏิบัติ
ก. ความพึงพอใจของลูกคา
ข. คุณภาพ
ค. ผลการประกอบการ
ง. ถูกทุกขอ
50. ขอใด เปนขั้นตอนแรกในการวางแผนยุทธศาสตร
ก. การศึกษาขอมูล สภาพปจจุบันปญหา
ข. การวิเคราะหสภาพโรงเรียน
ค. การกําหนดวิสัยทัศน
ง. การจัดทําแผนดําเนินงาน
51. การสรางวิสัยทัศนตรงกับ ชวงใดของกระบวน
การ เอ ไอ ซี
ก. ชวงซาบซึ้งคุณคา
ข. ชวงปฏิสัมพันธหรืออิทธิพลระหวางกัน
ค. ชวงควบคุมไปสูการปฏิบัติ
ง. ถูกทุกขอ
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62. ขอใด กลาวถูกตองเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมฉบับใหม
ก. มีวัตถุประสงค 3 ขอ
ข. มีนโยบายแนวดําเนินการ จํานวน 10 ขอ
ค. มีการกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
การติดตามประเมินผลและสรางกลไกในการ
นําแผนไปปฏิบัติ
ง. ถูกทุกขอ
63. ขอใด เปนแนวดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบการ
ติดตามและระบบการประเมินผลแผนที่มุงเนนการ
ประเมินเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
ของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมแหงชาติ
ก. จัดทําระบบฐานขอมูล
ข. พัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนา
ค. จัดระบบการกํากับติดตามประเมินผลทุกดาน
ทุกระดับ
ง. ถูกทุกขอ
64. หนวยงานที่ทําหนาที่พัฒนาเกณฑและวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผล
การจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ง. สํานักงานการประเมินการศึกษาแหงชาติ
65. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ
ภาพการศึกษากําหนดมีจํานวน
ก. 10 มาตรฐาน
ข. 14 มาตรฐาน
ค. 24 มาตรฐาน
ง. 27 มาตรฐาน
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57. กฎหมายแมบทที่เชื่อมตอกับบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญเพื่อเปนฐานหลักของนโยบายแหงรัฐ
ดานการศึกษาศาสนาศิลปและวัฒนธรรมของประเทศ
ก. แผนการศึกษาแหงชาติ
ข. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ง. ถูกทุกขอ
58. ขอใด คือจุดมุงหมายหรือเจตนารมณของแผน
พัฒนาการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแหงชาติ
ก. สังคมไทยเปนสังคมที่มีคุณภาพ
ข. สังคมไทยเปนสังคมแหงปญญาและการเรียนรู
ค. สังคมไทยเปนสังคมแหงความสมานฉันทและ
เอื้ออาทรตอกัน
ง. ถูกทุกขอ
59. ขอใด คือลักษณะของสังคมไทยที่มีคุณภาพ
ก. คนในสังคมเปนคนเกงคนดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. คนในสังคมเรียนรูตลอดชีวิตทันตอการเปลี่ยน
แปลงของขอมูลขาวสารและวิทยาการสมัยใหม
ค. สังคมที่มุงฟนฟูและดํารงไวซึ่งเอกลักษณและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม
ง. การดํารงอยูในสังคม มีความยุติธรรมและ
เสมอภาค
60. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่จะ
ประกาศใชมีระยะเวลากี่ป
ก. 5 ป
ข. 10 ป
ค. 15 ป
ง. 20 ป
61. จากขอ 60 กําหนดระยะเวลาไวตามขอใด
ก. พ.ศ.2545 – 2549
ข. พ.ศ.2549 – 2554
ค. พ.ศ.2545 – 2559
ง. พ.ศ. 2549 – 2555
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71. โรงเรียนไดรับงบประมาณนอยไมเพียงพอ
ตอการบริหารเพราะงบประมาณประเทศจํากัด
ก. จุดแข็ง
ข. จุดออน
ค. โอกาส
ง. อุปสรรค
72. เปนเปาหมายสูงสุดของการงานและอาชีพทุกอาชีพ
ก. คุณภาพ
ข. มาตรฐาน
ค. คุณภาพหรือมาตรฐาน
ง. คุณภาพและมาตรฐาน
73. คุณภาพที่เปนเปาหมายสูงสุดของการศึกษา
คือขอใด
ก. คุณภาพการบริหารจัดการ
ข. คุณภาพการเรียนการสอน
ค. คุณภาพของบุคลากรในโรงเรียน
ง. คุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา
74. จัดการศึกษาใหนักเรียนมีคุณภาพ หมายถึงขอใด
ก. นักเรียนมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ
สติปญญา
ข. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต
ค. นักเรียนมีความสามารถในการอยูรวมกับผูอื่น
อยางมีความสุข
ง. ถูกทุกขอ
75. ผูเรียนจะมีคุณภาพจําเปนตองมีบุคลากรที่มี
คุณภาพ
ก. มาตรฐานการจัดการ
ข. มาตรฐานคุณภาพนักเรียน
ค. มาตรฐานการเรียนการสอน
ง. มาตรฐานวิชาชีพครู
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66. มาตรฐานตาม ขอ 65 กําหนดใหประเมินครั้งสอง
(รอบที่สอง) มีจํานวนกี่มาตรฐาน
ก. 10 มาตรฐาน
ข. 14 มาตรฐาน
ค. 24 มาตรฐาน
ง. 27 มาตรฐาน
67. การวิเคราะหสภาพของโรงเรียนเพื่อกําหนด
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาจะตองวิเคราะห
ผลกระทบที่เกิดจากปจจัยตางๆ เรียกวา
ก. PDCA system
ข. DEMING DYCLE
ค. SWOT ANSLYSIS
ง. PRS System
68. ขอใดไมเกี่ยวของกับกระบวนการ SWOT
Analysis
ก. Strength
ข. Weaknes
ค. Operation
ง. Threats
69. อุปสรรคหรือปจจัยที่คุกคามการดําเนินงานของ
องคกร
ก. Strength
ข. Weaknes
ค. Operation
ง. Threats
70. บุคลากรในโรงเรียนนี้ขาดขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
ก. จุดแข็ง
ข. จุดออน
ค. โอกาส
ง. อุปสรรค
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พลวัตรทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการปกครอง
81. ใครเปนประธานรัฐสภา
ก. ประธานสภาผูแทนราษฏร
ข. ประธานวุฒิสภา
ค. รองประธานสภาผูแทนราษฏร
ง. รองประธานวุฒิสภา
82. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย(ฉบับแกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2548 มีสารสําคัญเกี่ยวกับ
การสรรหากรรมการ ชุดใด
ก. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ข. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ง. คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
83. ปจจุบัน(2549) มีพรรคการเมืองที่มี ส. ส.ใน
สภาผูแทนราษฏรกี่พรรค
ก. 3 พรรค
ข. 4 พรรค
ค. 5 พรรค
ง. 6 พรรค
84. มติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับกิจการของ ร.ส.พ.
ก. แปรรูป
ข. ปรับเปลี่ยนภารกิจ
ค. ยุบเลิก
ง. หลอมรวม
85. การประเมินความพรอมของทองถิ่นในการโอน
การศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษีกา
ค. กฎกระทรวง
ง. ระเบียบ
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76. บทบาทใดของผูบริหารที่จะทําใหผูเรียนมีคุณภาพ
มากที่สุด
ก. การจัดการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู
ข. การบริหารจัดการ
ค. การพัฒนาบุคลากร
ง. การประสานขอความรวมมือ
77. ประเทศไทยกําหนดใหทุกหนวยงานใชแผน
ยุทธศาสตรในการดําเนินงานของหนวยงานภายใน
ป 2545
ก. วิสัยทัศน
ข. พันธกิจ
ค. เปาหมาย
ง. ตัวชี้วัด
78. ขอใด ไมใชองคประกอบของกระบวนการทัศน
ก. การสรางภาพ
ข. การสื่อสาร
ค. การเชื่อมโยง
ง. การเพิ่มอํานาจ
79. มีความชัดเจนเปนไปไดไมเพอฝนเปนลักษณะของ
วิสัยทัศนตามขอใด
ก. ลึก
ข. กวาง
ค. ไกล
ง. ใฝสูง
80. สวนที่เล็กที่สุดของกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร
ก. แผนปฏิบัติการประจําป
ข. ยุทธศาสตร
ค. โครงการ
ง. กิจกรรม
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ทิศทางและความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
91. สัดสวนที่เปนนโยบายในการรับเด็กเขาเรียนชั้น
ม.1 ในปการศึกษา 2549
ก. 40 ตอ 60
ข. 50 ตอ 50
ค. 50 ตอ40 ตอ 10
ง. 50 ตอ30 ตอ 20
92. เด็กเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1ในปการศึกษา
2549 เปนเด็กที่เกิดในปใด
ก. ป พ.ศ. 2540
ข. ป พ.ศ.2541
ค. ป พ.ศ.2542
ง. ป พ.ศ. 2543
93. ภายใน 3 เดือนตองชัดเจนในยุทธศาสตร นโยบาย
และกระบวนการทํางาน
ก. นายปองพล อดิเรกสาร
ข. นายอดิศัย โพธารามิก
ค. นายจาตุรนต ฉายแสง
ง. นายรุง แกวแดง
94. จากขอ 93. ไมไดกลาวเรื่องใด
ก. การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน
ข. การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน
ค. การปฏิรูปอาชีวะศึกษา
ง. การสงเสริมการมีสวนรวมในการศึกษา
95. “เด็กชายขอบ” เกี่ยวของกับเรื่องใด
ก. คัดเลือกเขาพบนายกรัฐมนตรี
ข. เด็กกตัญู
ค. เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส
ง. หนังสืออานเสริม
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86. นายจาตุรนต ฉายแสง ไดรับคัดเลือกใหเปนคณะ
กรรมการองคการระหวางประเทศขอใด
ก. UN
ข. UNESCO
ค. HWO
ง. WTO
87. ประเทศไทยไดรับการคัดเลือกใหเปนเจาภาพการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกในปใด
ก. ป พ.ศ. 2549
ข. ป พ.ศ. 2550
ค. ป พ.ศ. 2551
ง. ป พ.ศ. 2552
88. กําหนดการเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิ
ก. มกราคม 2549
ข. มีนาคม 2549
ค. มิถุนายน 2549
ง. ตุลาคม 2549
89. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯจะ
มีพระชนมายุ 80 พรรษาในปใด
ก. ป พ.ศ. 2549
ข. ป พ.ศ. 2550
ค. ป พ.ศ. 2551
ง. ป พ.ศ. 2552
90. การยกยองในระดับสากลของเขาใหญ
ก. อุทยานแหงชาติ
ข. มกรดชาติ
ค. มรดกโลก
ง. สิ่งมหัศจรรย
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96. เปาหมายจํานวนคอมพิวเตอรที่จะจัดสรรใหกับ 99. อัตราสวนของ GPA และการทดสอบ ใน
การคัดเลือกบุคคลเขามหาวิทยาลัยในป 2551
สถานศึกษาตามโครงการ Mega project
ก. 30 : 70
ก. 100,000 เครื่อง
ข. 200,000 เครื่อง
ข. 40 : 60
ค. 250,000 เครื่อง
ค. 50 :50
ง. 300,000 เครื่อง
ง. 60 :40
97. แนวปฏิบัติในการซ้ําชั้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น 100. องคกรระหวางประเทศที่ดูแลเรื่องการศึกษา
ฐาน
ก. WHO
ก. แนวปฏิบัติ
ข. WTO
ข. ประกาศ
ค. UN
ค. ระเบียบ
ง. UNESCO
ง. กฎกระทรวง
98. ผูมีอํานาจอนุมติใหผูอํานวยการสถานศึกษา
ไปราชการตางจังหวัดนอกที่ตั้งสํานักงานเขตฯ
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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5. ขอใดคือนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ของ ศธ.ดานการพัฒนาซอฟตแวรสื่อและเนื้อหา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (MIS)
ก. ใหโรงเรียนสรางเวปไซตที่มีเนื้อหา
แลกเปลี่ยนความรู
1. กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการฝกอบรมครู
ข. ใหครูพัฒนาซอฟตแวรสนับสนุนการเรียนรู
ผูบริหารใหมีความรูตามหลักสูตรคอมพิวเตอรและ
ค. จัดตั้งศูนยรวมสื่อเพื่อการศึกษา
อินเตอรเน็ตเบื้องตน ถือวาเปนการพัฒนาเทคโนโลยี
ง. ถูกทุกขอ
ทางการศึกษาดานใด
6. กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายพัฒนา
ก. ดานการพัฒนาบุคลากร
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาดานการจัดหาคอมพิวเตอร
ข. ดานการพัฒนาระบบเครือขาย
และอุปกรณโดยวิธีใด
ค. ดานการพัฒนาซอฟตแวรสื่อและเนื้อหา
ก. การเชา
ง. ดานการจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ข. การขอรับบริจาค
2. โครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค. การซื้อ
(Ed- net) หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ
ง. ถูกทุกขอ
ก. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
7. กระทรวงศึกษาธิการไดรับงบประมาณพัฒนา
ข. กระทรวงศึกษาธิการ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาดานใดมากที่สุด
ค. สพฐ.
ก. การพัฒนาบุคลากร
ง. เนคเทค
ข. การพัฒนาเครือขาย
3. นโยบายดานการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ
ค. การพัฒนาซอฟตแวรสื่อและเนื้อหา
กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหง สามารถเขา
ง. การจัดหาคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
ถึงอินเตอรเน็ตไดภายในปใด
8. นโยบายของรัฐบาลกําหนดใหทุกสวนราชการมี
ก. ป 2548
เวปไซทเปนของตนเองเพื่อเผยแพรผลงานฯ
ข. ป 2549
เวปไซท www.moe.go.th เปนของหนวยงานใด
ค. ป 2550
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ง. ป 2551
ข. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
4. โครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค. สพฐ.
(Ed- net) มีเปาหมายใหบริการดานใด
ง. เนคเทค
ก. Internet
9. ขอใดคือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ข. E-mail
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ศูนยอบรมคอมพิวเตอร
ก. AOC
ง. ศูนยขอมูลสารสนเทศกลาง
ข. PDOC
ค. MDOC
ง. BDOC
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ค. จัดหาและเลือกใชโปรแกรมที่เหมาะสม
10. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี
กับงาน
สารสนเทศสําหรับผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานัก
ง. ควบคุมการแปรอักษรตาง ๆ
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือหลักสูตรใด
15. Dos กับ Window เหมือนกันหรือตางกัน อยางไร
ก. หลักสูตรคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
ก. เปนระบบปฏิบัติการเหมือนกัน
เบื้องตน
ข. เปนการเรียนรูเกี่ยวกับระบบการใชงาน
ข. หลักสูตร Network Administration
เหมือนกัน
ค. หลักสูตร Advance Course
ค. Window เปนระบบการใชงาน แต Dos เปน
ง. พัฒนาหลักสูตรการ
การเรียนรูเกีย่ วกับระบบการใชงาน
ICT สําหรับครู บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ง. Dos เปนระบบการใชงานแต Window เปน
11. Management Information System/MIS หมายถึง
การเรียนรูเกี่ยวกับระบบการใชงาน
อะไร
16. ขอใดกลาวถึง Application Software
ก. หมายถึงยุคแรกของคอมพิวเตอร
ก. ชุดของคําสั่งที่เขียนไวเปนคําสั่งสําเร็จรูป
ข. หมายถึงยุคที่คอมพิวเตอรเฟองฟู
ข. เขียนขึ้นเพื่อการทํางานเฉพาะอยางที่เรา
ค. หมายถึงยุคอุตสาหกรรม
ตองการ
ง. หมายถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ค. เปนโปรแกรมประยุกตที่มีผูทําไวเพื่อใช
12 ลักษณะของสารสนเทศเปนอยางไร
ในการทํางานประเภทตาง ๆ
ก. นําขอมูลอยางเดียวมาจัดเก็บไว
ง. การจัดการขอมูลที่มีอยูใหเปนหมวดหมู
ข. เปนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกันเพื่อ
17. ระบบปฏิบัติการเครือขายนิยมใชปจจุบันใช
จุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง
หลักการใด
ค. เปนการรวบรวมขอมูลไวโดยไมมีจุดหมาย
ก. หลักประเมินผลแบบ ยูนิกซเซิรฟเวอร
ง. ถูกทุกขอ
ข. หลักประเมินผลแบบ เจเนอรอเซิรฟเวอร
13.การกูขอมูลหมายถึงอะไร
ค. หลักประเมินผลแบบโพเทเบอรเซิรฟเวอร
ก. งานที่จะตองทําเมื่อแฟมขอมูลจริงถูกทําลาย
ง. หลักประเมินผลแบบไคลเอนเซิรฟเวอร
และเราตองสํารองกลับมาใชใหม
18. ขอใดเปนโปรแกรมประยุกตประเภทตาราง
ข. เปนการสงขอมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
ก. data base
ค. การนํารายงานมาถายเอกสารทําสําเนา
ข. Presentation
ง. ไมมีขอถูก
ค. word processor
14. โปรแกรมระบบ (System Software) ทําหนาที่
ง. ถูกทุกขอ
อะไร
ก. ติดตอประสานงานกับสวนประกอบตาง ๆ
ของเครื่องคอมพิวเตอร
ข. นําเสนอผลมาทางอุปกรณแสดงผล
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25. หนวยประมวลผลกลางเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร
ก. IPL
ข. ROM
ค. CPU
ง. ไมมีขอถูก
26. ฮารดแวร หมายถึงอะไร
ก. องคประกอบของตัวเครื่องที่จับตองได
ข. เปนสวนหนึ่งของโปรแกรมในคอมพิวเตอร
ค. เปนวงจรไฟฟา
ง. เปนอุปกรณในการสงขอมูล
27. CD-ROM หนึ่งแผนสามารถบรรจุขอมูลไดกี่ MB
ก. 400
ข. 500
ค. 600
ง. 700
28. คําวา “Character” หมายถึง
ก. ตัวอักษร
ข. ตัวเลข
ค. ไบต
ง. ตัวอักขระพิเศษ
29. ขอใด คือประโยชนของการใชสัญญาณผาน
ดาวเทียม
ก. สงสัญญาณขอมูลคอมพิวเตอร
ข. สงสัญญาณโทรทัศน
ค. ใชในทางภูมิศาสตร
ง. ถูกทุกขอ
30. ขอใดที่สั่งเลิกทําสิ่งที่กระทําไปแลวยอนหลังได
ก. Redo
ข. Undo
ค. Move
ง. Redo & undo
31. ระบบ Internet หมายถึงอะไร
ก. ลักษณะการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอร
ข. ลักษณะการทํางานหลายๆ งานพรอมกัน
ค. คอยใหบริการขอมูล
ง. ถูกทุกขอ
32. สิ่งที่เปนหัวใจของ Internet คือขอใด
ก. เครือขายระยะใกล
ข. เครือขายยอยของแตละองคกร
ค. เครือขายเชื่อมโยง
ง. ถูกทั้งถูก ก และ ข
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19. หนวยความจํา RAM มีความสามารถอยางไร
ก. สามารอานและเขียนขอมูลไดแบบสุม
ข. เวลาไฟดับขอมูลไมสามารถลบได
ค. จําขอมูลไดเปนจํานวนมาก
ง. สามารถดึงขอมูลที่สงเขามาแลวทําการสแกน
20. ในระบบอินเตอรเน็ตระบบ FTP ทําหนาที่อะไร
ก. สงขอความไปยังเครือขายอินเตอรเน็ต
ข. สงไฟลจากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังอีก
เครื่องหนึ่ง
ค. การบันทึกแลวสงไปทางอินเตอรเน็ต
ง. การเปลี่ยนขอความที่ไมถูกตอง
21. ในระบบอินเตอรเน็ตระบบ icon คืออะไร
ก. ความสามารถในการคนหาขอมูล
ข. การเลือกขอมูลแลวสามารถเจาะเขาไปใน
ขอมูลนั้นไดอีก
ค. รูปภาพที่คุณคลิกเพื่อใหคอมพิวเตอรทํางาน
ง. ถูกทุกขอ
22. แฟมบุคลากร หมายถึงอะไร
ก. แฟมที่เก็บขอมูลพื้นฐานของเจาหนาที่ทุกคน
ข. แฟมที่เก็บขอมูลของเจาหนาที่คนเดียว
ค. แฟมที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับบุคคลทั่วประเทศ
ง. ถูกทั้งขอ ก และ ข
23. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีบทบาทสําคัญอยางไร
ก. จัดการระบบสารสนเทศ
ข. จัดระบบสื่อสารทางไกล
ค. จัดระบบโทรคมนาคม
ง. จัดระบบโทรสาร
24. ขอใดเปนการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศถูกตองที่สุด
ก. ความกาวหนา ทําใหเกิดสิ่งใหมไดดีขึ้น
ข. เปนการสงผานที่ทันสมัยที่สุด
ค. ชวยใหการสื่อสารดียิ่งขึ้น
ง. ความกาวหนาเทคโนโลยีทําใหเกิดวิธีใหม
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39. ขอใดเปนขั้นตอนสําคัญในระบบการผลิต
สารสนเทศ
ก. การเผยแพร
ข. การตรวจสอบ
ค. การคํานวณ
ง. การสรุป
40. ขอเท็จจริงตางๆ ที่มีอยูในธรรมชาติ เปนกลุม
สัญลักษณแทนปริมาณ หรือการกระทําตางๆ
เปนความหมายของอะไร
ก. ขอมูล
ข. สารสนเทศ
ค. การจัดเก็บ
ง. ประมวลผล
41. ความหมายของสารสนเทศ คือ
ก. การกําหนดความสัมพันธของขอมูล
ข. ผลผลิตสารสนเทศจะตองตรงกับความ
ตองการ
ค. ขอมูลที่ผานการเปลี่ยนแปลง หรือจัดกระทํา
เพื่อผลของการเพิ่มความรู ความเขาใจของ
ผูใช
ง. เปนขั้นตอนสําคัญในระบบการผลิตสาร
สนเทศ
42. อะไร ที่ไมอยูในรูปของขอมูล
ก. ตัวอักษร
ข. รูปภาพ
ค. กราฟ
ง. แผนภูมิ
43. Geographic Information System : GIS คืออะไร
ก. ระบบหองประชุมอัตโนมัติ
ข. การประชุมทางไกล
ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
ง. การถอนเงินอัตโนมัติ
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33. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรอันกวางใหญ
ก. แลน
ข. แวน
ค. อินเตอรเน็ต
ง. เน็ตเวิรค
34. web server หมายถึง
ก. เครื่องคอมพิวเตอรใชสงขอมูล
ข. ระบบเครือขายของคอมพิวเตอร
ค. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับรับเก็บขอมูล
ง. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับบันทึกขอมูล
35. ในระบบอินเตอรเน็ตจะใชภาษาสื่อสารมาตรฐาน
ที่ชื่อวาอะไร
ก. ISP
ข. TCP/IP
ค. KSC
ง. LAN
36. เราทเตอร คืออะไร
ก. เปนตัวที่คอยจัดหาเสนทางที่ดีที่สุดใหกับ
แพ็กเกจ
ข. ชวยใหสามารถเชื่อมโยงเขาสูอินเตอรเน็ต
ค. ชวยใหสามารถรับ–สงขอมูลไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกขอ
37. ชื่อโดเมน gov หมายถึงองคกรประเภทใด
ก. กลุมสถาบันการศึกษา
ข. กลุมองคกรอื่น ๆ
ค. กลุมองคกรทหาร
ง. กลุมองคกรของรัฐทั่วไป
38. สวนประกอบที่สําคัญของการประยุกต
คอมพิวเตอร คืออะไร
ก. เขตขอมูล (Field)
ข. แฟมขอมูล (File)
ค. ฐานขอมูล (Database)
ง. แฟมเอกสาร
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50. การบริการดานการรับ-สงขาวสารไดแกบริการ
ชื่อวา
ก. E-mail IRC และ Use Net
ข. Telnet
ค. Wet Server
ง. Web Page
51. TCP/IP ยอมาจากอะไร
ก. Transmission Control Protocol/Internet
ข. Tionransmiss Coltro Rrotocol/Internet
ค. Transfer Control Protocol/Internet
ง. Technical Control Protocol/Internet
52. เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยเทคโนโลยี
สําคัญ 2 สาขา คือขอใด
ก. เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
ข. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ค. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม กับ
เทคโนโลยีแบบเกา
ง. ไมโครคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
53. ผูใช (User) มีความสําคัญอยางไร
ก. มีหนาที่ในการบริการ
ข. คอยดูและระบบ
ค. ออกแบบและพัฒนาระบบ
ง. ปดและเปดเครื่อง
54. โปรแกรมระบบใดที่มีความจําเปนมากที่สุด
ที่เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องตองมี
ก. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร
ข. โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง
ค. ยูทิลิตี้โปรแกรม
ง. โปรแกรมควบคุมระบบการทํางาน
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44. Operating System คืออะไร
ก. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร
ข. โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง
ค. โปรแกรมระบบเชาซื้อ
ง. ไมมีขอถูก
45. Rom คืออะไร
ก. Read Only Memory
ข. Read On Memory
ค. Run only Memory
ง. Run on memory
46. ในยุคเริ่มตนที่มีการนําคอมพิวเตอรมาใชใน
สํานักงานเปนการใชคอมพิวเตอรระบบใด
ก. ระบบ (DOM)
ข. ระบบ (DOS)
ค. ระบบ (DOR)
ง. ระบบ (windows)
47. ขั้นตอนการบูตเครื่องจะเรียกโปรแกรมที่มีอยูที่ใด
เขาเก็บไวในหนวยความจําหลัก RAM
ก. ROM
ข. HDD
ค. FDD
ง. RMO
48. ISP หมายถึงอะไร
ก. องคกรหนึ่งๆ ที่ใหใชบริการอินเตอรเน็ต
ข. หมายเลขอินเตอรเน็ต
ค. โพรโตคอลที่ใชในการสื่อสารผานโทรศัพท
ง. ภาษาที่ใชในการสื่อสาร
49. โฮมเพจของมหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎ
พิบูลสงคราม พิษณุโลก ตรงกับขอใด
ก. www.rip.or.th
ข. www.rips.ac.th
ค. www.rip.go.th
ง. www.rip.com
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ง. โลกอินเตอรเน็ต
61. ขอใด เปนระบบเครือขายที่อํานวยความสะดวก
แกผูใชจํานวนมาก
ก. LAN
ข. Stand Alone
ค. E-mail
ง. LNA
62. เครื่องหมายที่บอบอกใหผูใชเครื่องทราบวาเครื่อง
พรอมที่จะทํางาน คือเครื่องหมายแบบใด
ก. A:\>
ข. C:\>
ค. C>
ง. A>
63. Translator คืออะไร
ก. ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร
ข. ระบบปฏิบัติการ
ค. โปรแกรมชวยสอน
ง. ประมวลผลขอมูล
64. โปรแกรมประยุกตใดที่มีไวสําหรับการพิมพ
เอกสาร
ก. Data Base
ข. Word Processor
ค. Spread Sheet
ง. Authoring Tools
65. โปรแกรมประยุกตใดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่องานดาน
การสอนและการนําเสนอ
ก. Authoring Tools
ข. Spread Sheet
ค. powerpoint
ง. Word processor
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55. เครื่องมินิคอมพิวเตอรนิยมใชระบบใด
ก. วินโดวเอ็นที (Windows NT)
ข. ดอส (DOS)
ค. ยูนิกซ (Unix)
ง. วินโดว95 (Windows95)
56. หนวยความจําของฮารดดิสกมีคาเปน 1 M =
1.048576 byte หรือ 1 G = 1.073741824 byte
หรือประมาณเทาไร
ก. 10 ลานไบต
ข. 100 ลานไบต
ค. 1000 ลานไบต
ง. 10000 ลานไบต
57. ขอใด หมายถึงสํานักงานอัตโนมัติ
ก. Numeric Database
ข. Office Automatic
ค. Corporate Database
ง. Text Database
58. เครื่องพิมพชนิดใดที่มีความละเอียดสูงและมี
ลักษณะคลายเครื่องถายเอกสาร
ก. เครื่องพิมพใชความรอน-ไฟฟา
ข. เครื่องพิมพแบบพนละอองหมึก
ค. เครื่องพิมพเลเซอร
ง. เครื่องพิมพแบบกระทบ
59. stand-alone คือ
ก. ระบบประมวลผล
ข. หนวยแสดงผลทางหนาจอ
ค. เครื่องประมวลผลคํา
ง. ระบบเครือขายของคอมพิวเตอร
60. เครือขายอินเตอรเน็ตเปนที่นิยมกันอยางสูง
ในปจจุบันทําใหเกิดโลกใหม เรียกวาอะไร
ก. โลกไซเบอร
ข. โลกดิจิตอล
ค. โลกอิเล็กทรอนิกส
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72. การบริการดานการรับ-สงขาวสารไดแกบริการ
ชื่อวา
ก. E-mail IRC และ Use Net
ข. Telnet
ค. Web Server
ง. Web Page
73. เทคโนโลยีที่ใชในการสารสนเทศที่มากที่สุดคือ
อะไร
ก. เทคโนโลยีการผลิต
ข. เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
ค. เทคโนโลยีการเกษตร
ง. เทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
74. ผลิตภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชไดแก
อะไร
ก. ทีวี
ข. โทรศัพท
ค. อินเตอรเน็ต
ง. คอมพิวเตอร
75. งานสื่อสารสารสนเทศดวยภาพและเสียงคือ
ระบบใด
ก. ระบบคอมพิวเตอร
ข. ระบบมัลติมีเดีย
ค. ระบบ MIS
ง. ระบบ CUBE
76. ขอใดเปนเปาหมายสุดทายของการดําเนินการสาร
สนเทศคือ ขอใด
ก. การสรุป
ข. การจัดเก็บ
ค. การเรียกใช
ง. การเผยแพร
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66. คอมพิวเตอรเครือขายระยะไกลเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา
ก. LAN
ข. Line
ค. Network
ง. WAN
67. NECTEC แปลวา
ก. เครือขายคอมพิวเตอร
ข. มาตรฐานการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ค. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ
ง. ไฟเบอรออฟติค
68. Download เกี่ยวของกับเรื่องใดมากที่สุด
ก. คุณตองการใชซอฟแวร
ข. การยายไฟลจากคอมพิวเตอรบนอินเตอรเน็ต
ค. ไฟลตัวอักษรธรรมดา
ง. การสํารองขอมูล
69. การบริการโอนยายขอมูลไดแกบริการใด
ก. PTF
ข. FPT
ค. FTP
ง. PFT
70. การบริการขอมูลมัลติมีเดียไดแกบริการที่ชื่อวา
อะไร
ก. E-mail
ข. Veronica
ค. Gopher
ง. World Wide Web (WWW)
71. แถบเครื่องมือเมนู (Tool bar) ใชเพื่ออะไร
ก. กําหนดการรักษาความปลอดภัย
ข. จบการทํางานหรือหยุดการสืบคน
ค. ไปยังเอกสารหนาที่เคยไปมาแลว
ง. ทําการแสดงเอกสารหนานั้นใหม
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82. ขอใด คือประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. สามารถจัดระบบอัตโนมัติ
ข. เขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว
ค. จัดระบบขาวสารจํานวนมหาศาล
ง. ถูกทุกขอ
83. ขอใด เรียงกระบวนการจัดระบบสารสนเทศ
ถูกตอง
ก. การนําเขาขอมูล-การแสดงผลขอมูลการประมวลผลขอมูล
ข. การประมวลผลขอมูล-การแสดงผลขอมูลการนําเขาขอมูล
ค. การแสดงผลขอมูล-การนําเขาขอมูลการประมวลผลขอมูล
ง. การนําเขาขอมูล-การประมวลผลขอมูลการแสดงผลขอมูล
84. การกูขอมูล หมายถึงอะไร
ก. งานที่จะตองทําเมื่อแฟมขอมูลจริงถูกทําลาย
และนําขอมูลสํารองมาใช
ข. การสงขอมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
ค. การทําสําเนาขอมูล
ง. การจัดเรียงขอมูลเพื่อการสืบคน
85. ขอใดคือซอฟตแวรประยุกต
ก. System Software
ข. Application Software
ค. Package
ง. Presentation Software
86. Package คือโปรแกรมอะไร
ก. ซอฟตแวรประยุกต
ข. ซอฟตแวรสําเร็จรูป
ค. ซอฟตแวรสําหรับระบบ
ง. ซอฟตแวรจัดพิมพรายงาน
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77. สิ่งสําคัญที่สุดของการเผยแพรของรายงานสาร
สนเทศคือ ขอใด
ก. ความสะดวกของผูใช
ข. ความสามารสนองความตองการผูใช
ค. ความประหยัด
ง. ความมีระเบียบ
78. ลักษณะของสารสนเทศที่ดีคือ ขอใด
ก. ความเที่ยงตรง
ข. ตรงตามความตองการของผูใช
ค. ทันตอเวลา
ง. ถูกทุกขอ
79. ตรงตามความตองการของผูใชหมายถึงขอใด
ก. มีเนื้อหาที่ผูใชมีความพอใจกับสารสนเทศ
ข. มีเนื้อหาที่ผูใชวางเปาหมายการใชอยางชัดเจน
และแนนอน
ค. มีเนื้อหาที่ผูใชสามารถใชวิจารณญาณในการ
ใชสารสนเทศไดดี
ง. มีเนื้อหาตรงกับเรื่องที่ตองการใชของผูใช
แตละคน
80. การจัดเตรียมสารสนเทศใหทันตอเวลาที่ตองการ
ใชมีอะไรบาง
ก. การจัดทําสารสนเทศอยางถูกตอง รวดเร็ว
ข. การจัดทําสารสนเทศลวงหนาตามกําหนด
เวลาที่เหตุการณจะเกิดในอนาคต
ค. สามารถนําสารสนเทศไปใชเหตุการณที่กําลัง
เกิดขึ้น
ง. ถูกทุกขอ
81. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ คืออะไร
ก. การบริหารงานสํานักงานดวยระบบอัตโนมัติ
ข. การจัดงานใหเปนระบบ ระเบียบ
ค. การสรางพนักงานใหอยูในระเบียบ
ง. การทํางานอยางมีระบบ
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92. ผูเขียนโปรแกรมระบบเรียกอีกอยางหนึ่งวา อะไร
ก. System Analyst
ข. System Programmer
ค. Programming
ง. Application Program
93. หนวยประมวลผลกลางมีหนาที่อยางไร
ก. ประมวลผลตามคําสั่งที่เขียนไวในโปรแกรม
ข. รับขอมูลโดยติดตอกับหนวยความจําภายใน
เครื่อง
ค. ติดตอรับสงขอมูลกับผูใชโดยผานหนวยรับ
ขอมูลและหนวยแสดงผล
ง. ถูกทุกขอ
94. หนวยความจํา ROM เปนหนวยความจําแบบใด
ก. หนวยความจําแบบปกติ
ข. หนวยความจําภายใน
ค. ลบเลือนได
ง. ไมลบเลือน
95. ทานคิดวาการเรียนรูดานคอมพิวเตอรมีประโยชน
ตอโลกในปจจุบันเนื่องจาก
ก. ความเปนที่นิยมของตลาดโลกและความ
กาวหนาทันโลกปจจุบัน
ข. ความตองการของสังคมมนุษยตองการความ
ทันสมัย
ค. ความกาวหนาดานเทคโนโลยีของสังคมโลก
ง. ความตองการในดานความทันสมัย
96. Windows 98 คืออะไร
ก. โปรแกรมการสรางงานเอกสาร
ข. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ค. โปรแกรมเชื่อมโยง
ง. ถูกทุกขอ
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87. ขอใด คือตัวอยางของโปรแกรมสําเร็จรูป
ก. ซอฟตแวรจัดระบบฐานขอมูล
ข. ซอฟตแวรจัดพิมพรายงาน
ค. ซอฟตแวรทําการคํานวณ
ง. ถูกทุกขอ
88. ขอใด คือซอฟตแวรสําหรับนําเสนอ
ก. Word Processing Software
ข. Presentation Software
ค. Spreadsheet Software
ง. Business Software
89. สารสนเทศ หมายถึงอะไร
ก. ขอมูลขาวสารที่มีบันทึกอยางเปนระบบ
ข. ขอมูลจากแฟมบันทึก
ค. การสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ
ง. คําตอบขอ ก. และ ค. ถูก
90. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคมตางกันอยางไร
ก. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเสียคาบริการมากกวา
ข. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีเครือขาย
มากกวา
ค. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมสงผลลัพธ
ใหลาชา
ง. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีคนนิยม
มากกวา
91. เทคโนโลยีที่ใชในระบบสารสนเทศเริ่มจาก ขอใด
ก. การจัดเก็บ ประมวลผล แสดงผล เผยแพร
ข. รวบรวมขอมูล แสดงผล เผยแพร
ค. ประมวลผล จัดเก็บขอมูล แสดงผล บรรยาย
ประมวลผล แสดงผล
ง. บรรยาย ประมวลผล แสดงผล
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97. เครื่องคิดเลข สามารถใชคิดคํานวณเหมือนเครื่อง 99. Internet หมายถึงอะไร
ก. เครือขายคอมพิวเตอรที่ตอเชื่อมกันในระยะ
คิดเลขโดยทั่วไปไดเหมือนกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
ใกล ๆ
ก. เลือก Start-Program-Accessories
ข. เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เชื่อมตอกัน
ข. เลือก Start-Program-Accessories-Paint
ทั่วโลก
ค. เลือก Start-Program-Accessories-Calculator
ค. เครือขายคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่เชื่อมตอกัน
ง. เลือก Start-Program-Accessories-Scientific
ภายในประเทศ
98. โปรแกรม Notepad เปนโปรแกรมใชทํางาน
ง. เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เชื่อมตอ
อยางไร
ภายในประเทศ
ก. เปนโปรแกรมการสรางงานเอกสารพื้นฐาน
100. www ยอมาจากอะไร
ข. การสรางเอกสารสําหรับการสรางตาราง
ค. เปนโปรแกรมที่ใชสรางและเปดเอกสาร
ก. Worjd Wide Web
ธรรมดา
ข. World Wide Web
ง. ถูกทุกขอ
ค. Word Wlde Web
ง. Wold Wlde Web

แนวข้อสอบความรอบรู้ผู้บริหารสถานศึกษา ; บ้านสอบครู 46
5. ขณะนี้ประเทศไทย กําลังเผชิญ สภาวการณใหม
ในเรื่องตอไปนี้ ยกเวนขอใด
การพัฒนา(ปฏิรูป)ระบบราชการ
ก. การศึกษา
ข. การเมือง
1. แผนแมบทในการปฏิรูประบบราชการ
ค. สังคมและเศรษฐกิจ
ไมครอบคลุมถึงเรื่องใด
ง. แรงกดดันจากกระแสการแปรเปลี่ยนของ
ก. ออกมาตรการปรับภาคราชการในภาวะวิกฤต
สังคมโลก
ทางเศรษฐกิจ
ข. มาตรการปรับลดคาใชจายดานบุคคลภาครัฐ 6. การบริหารจัดการแนวใหมฯ ครอบคลุมการ
ดําเนินการในเรื่อง ตอไปนี้ ยกเวนขอใด
ค. มาตรการปรับลดบทบาทภารกิจภาครัฐ
ก. มีการประเมินผลลัพธและคาใชจายอยางเปน
ง. มาตรการปรับลดบทบาทภารกิจภาคเอกชน
รูปธรรม
และรัฐวิสาหกิจ
ข. ใหความรับผิดชอบตอผุทํางานแทนการควบ
2. ผลการดําเนินการการปฏิรูประบบราชการที่
คุมปจจัยนําเขาอยางละเอียด
รัฐบาลกําหนดไว ครอบคลุมเรื่องตอไปนี้ยกเวนขอใด
ค. เปลี่ยนภาครัฐ ไปสูการมีผลลัพธการทํางาน
ก. การควบคุมคาใชจายของบุคลากร
เพื่อประชาชนวัดผลอยางเปนรูปธรรม
ข. การลดอัตรากําลัง
ง. มีความโปรงใสในการตัดสินใจ/มีวิธีทํางานที่
ค. การปรับลดบทบาทภารกิจภาครัฐ
รวดเร็ว/คลองตัวเพื่อสนองความตองการของ
ง. ควบคุมคาใชจายดานบุคคล
สังคม เปนระบบที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง
3. การดําเนินการตามขอ 3 สรุปผลได ดังนี้ยกเวน
7. การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ครอบคลุมเรื่อง
ก. ภาพรวมดําเนินการคอนขางชา
ตอไปนี้ ยกเวนขอใด
ข. บุคลากรขาดประสิทธิภาพ
ก. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการ
ค. หนวยงานมีภารกิจตองดําเนินการหลาย
บริหารงานของภาครัฐ
ประการ
ข. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเปน
ง. การดําเนินการยังอยูในลักษณะตั้งรับเปนหลัก
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน/ผลลัพธ
4. การดําเนินการตามขอ 1 จะใหเกิดผลในทาง
ค. แผนการปรับเปลี่ยนการกระจายอํานาจการ
ปฏิบัติโดยเร็ว ครม. ไดกําหนดหลักปฏิบัติไว
บริหารงานบุคคล
ดังนี้ ยกเวนขอใด
ง. แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย/แผนการปรับ
ก. จัดลําดับความสําคัญของการปฏิรูประบบ
เปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยม
ราชการ
8. ตามโจทยในขอ 7 รัฐจะตองดําเนินใหแลวเสร็จ
ข. ใหหนวยงานผนึกกําลังกันทํางานโดยดวน
ในปใด
ค. ลดงบประมาณหมวดเงินเดือน/คาจางลง
ก. พ.ศ. 2542
ข. พ.ศ. 2543
ง. กําหนดยุทธวิธีผนึกกําลังการทํางานเพื่อการ
ค. พ.ศ. 2544
ง. พ.ศ. 2545
เปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม
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ค. เพื่อลดอัตรากําลังคนภาครัฐใหนอยลง
“จิ๋วแตแจว”
ง. เพื่อใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา/
เปนระบบที่ไดรับความเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชน
13. จุดมุงหมายสูงสุดของการปฏิรูประบบราชการ
ภาครัฐ ครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้ ยกเวนขอใด
ก. เพื่อใหประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. เพื่อใหระบบราชการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ค. เพื่อใหประชาชนคนไทยมีความเปนอยูดี
มีความสุข
ง. เพื่อใหสังคมไทยมีเสถียรภาพ/ชาติไทย
มีเกียรติภูมิ ไดรับความเชื่อถือ
14. การปฏิรูประบบบริหารระบบราชการภาครัฐ
จะตองดําเนินการใหสอดคลองกับเรื่องตอไปนี้
ยกเวนขอใด
ก. ปรัชญาการบริหารตามรัฐธรรมนูญ
ข. การพัฒนาประเทศตามแนวทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ค. นโยบายพัฒนาตอเนื่องและจริงจังโดยถือ
ประโยชนของประชาชน/ประเทศชาติ
ง. สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สภาวการณ
15. ระบบบริหารภาครัฐ มีลักษณะที่คาดหวังวาเปน
ระบบที่สรางประโยชนใหประชาชนและประเทศชาติ
คํากลาวนี้ครอบคลุมเรื่องตอไปนี้ ยกเวนขอใด
ก. เจาหนาที่/หนวยงานของรัฐ ตองเปนมิตรกับ
ประชาชน
ข. เจาหนาที่/หนวยงานของรัฐ มีเปาหมาย
แนวแนที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม
ค. ไมมีทัศนคติในการเปนเจาคน นายคนไมใช
ผูปกครองประชาชน
ง. เจาหนาที่ของรัฐ ตองเปนพลเมืองตัวอยางที่ดี
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9. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และวิธีการ
บริหารงานของรัฐ รัฐมีวิธีดําเนินการดังนี้ ยกเวน
ขอใด
ก. จํากัดบทบาท และภารกิจของตนใหเหลือ
เฉพาะเทาที่จําเปน
ข. ขนาดของภาครัฐจะเล็กลง แตจะตองสราง
ความคลองตัวในการทํางานใหสูงขึ้น
ค. ปรับเปลี่ยนการทํางานใหทันการณตามสภาพ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
ง. ตั้งบุคลากรในหนวยงานเปนเปาหมายหลัก
ในการทํางาน มีการวางแผนกลยุทธกําหนด
ตัววัดผลการดําเนินงานขององคกรอยาง
เปนธรรม
10. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ เปนระบบ
งบประมาณแบบใด
ก. มุงปจจัย กับผลลัพธ
ข. มุงกระบวนการ และผลลัพธ
ค. มุงผลผลิต และผลลัพธ
ง. มุงผลสัมฤทธิ์ และปจจัยการผลิต
11. ใชแผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล
ขอใดคือกุญแจสําคัญตอผลสําเร็จและความลมเหลว
ของงานภาครัฐ
ก. เจาหนาที่ของรัฐ
ข. หนวยงานของรัฐ
ค. ผูบริหารหนวยงานของรัฐ
ง. ระบบบริหาร/จัดการที่มีประสิทธิภาพ
12. การปฏิรูประบบการบริหารราชการภาครัฐมีวัตถุ
ประสงคดังนี้ ยกเวนขอใด
ก. ใหภาครัฐสามารถทําบริการที่ดีมีคุณภาพสูง
ไปสูประชาชน
ข. ใหมีระบบการทํางานและเขาหนาที่ที่มี
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลสูงเทาเทียมกับ
มาตรฐานสากล
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ก. หนวยงาน/เจาหนาที่ของรัฐ ทําหนาที่ดวย
ความรับผิดชอบสูง
ข. หนวยงาน/เจาหนาที่ของรัฐ เปนแหลงที่
ประชาชนพึ่งได
ค. ภาคเอกชนมีความกระตือรือรนที่จะรวมมือ
กับรัฐ เพื่อบริการประชาชน
ง. มีการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ของภาครัฐ เพื่อสรางความเขาใจ/ชี้แจงการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย/นโยบายของรัฐที่จะมี
ผลกระทบตอประชาชน เพื่อใหประชาชน
ทราบดวยวิธีการตาง ๆ
20. การปฏิรูประบบบริหารฯ ของรัฐ มีลักษณะเปน
องครวม เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสูรูปแบบตามขอใด
ก. การบริหารโดยองคคณะบุคคลเปนกรรมการ
บริหารรูปแบบใหม
ข. การกระจายอํานาจของรัฐ โดยเนนกระบวน
การเปนหลัก
ค. การสรางความตระหนัก/รับผิดชอบของ
บุคลากรเปนหลัก
ง. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม เปนการ
ทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม(NPM)
21. การจัดตั้งองคการมหาชน ตามพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. 2542 เปนผลที่เกิดขึ้นจาก
แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ในขอใด
ก. แผนการปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย
และพระราชบัญญัติ
ข. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ วิธีการ
บริหารงานภาครัฐ
ค. แผนการปรับระบบงบประมาณและพัสดุ
ง. แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล
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16. ระบบบริหารฯ ภาครัฐ ตองมีลักษณะที่พึงคาดหวัง
อันเปนจุดมุงหมายดังนี้ ยกเวนขอใด
ก. เปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน มีระบบที่
ทันสมัย ทันโลก ทันการณ
ข. เปนระบบที่มีความรับผิดชอบและเปนที่พึ่ง
ของประชาชน
ค. เปนระบบที่เขมแข็ง ทนทานตออุปสรรค
กลาหาญตอสูเพื่อคุณธรรม มีเกียรติภูมิ
ง. เปนระบบที่ใชคนนอย ใชอุปกรณที่ทันสมัย
มาใชแทนกําลังคน
17. ระบบบริหารฯ ภาครัฐ ตองมีลักษณะที่พึงคาดหวัง
อันเปนจุดมุงหมาย ยกเวนขอใด
ก. เปนระบบที่สงเสริมใหเศรษฐกิจดี สังคมไมมี
ปญหา มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข. เปนระบบที่สรางประโยชนใหประชาชนและ
ประเทศชาติ
ค. เปนระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุงความเปนเลิศ
ง. เปนระบบที่กลาหาญตอสูเพื่อคุณธรรม
มีเกียรติภูมิศักดิ์ศรี
18. คํากลาวที่วา “เปนระบบที่ทันสมัย ทันโลก
ทันการณ” ครอบคลุมเรื่องตอไปนี้ ยกเวนขอใด
ก. หนวยงาน/เจาหนาที่ของรัฐ ตองมีวิสัยทัศน
เห็นการณไกล
ข. หนวยงาน/เจาหนาที่ของรัฐ มีลักษณะเปนองค
กรเรียนรู ทํางานรวมกับภาคอื่นได
ค. หนวยงาน/เจาหนาที่ของรัฐ ใฝหาความรู
เพิ่มเติม ทั้งจากภายใน/ภายนอกประเทศ
ง. หนวยงาน/เจาหนาที่ของรัฐ สนใจติดตาม
ความกาวหนา ในอนาคตไดถูกตอง
19. คํากลาวที่วา “เปนระบบที่มีความรับผิดชอบเปน
ที่พึ่งของประชาชน” ครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้
ยกเวนขอใด
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25. เหตุผลสําคัญที่ภาครัฐตองปรับปรุงบทบาท
ภารกิจและโครงสรางสวนราชการคือ
ก. การทํางานในลักษณะประสานสัมพันธ
ระหวางฝายการเมืองและขาราชการประจํา
ข. การลดความซ้ําซอนและเกิดเอกภาพในการ
ดําเนินงานและการตัดสินใจ
ค. การลดกําลังคนภาครัฐ และลดสายการ
บังคับบัญชา
ง. ไมมีขอใดถูก
26. การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ใหความสําคัญในเรื่อง
ใดนอยที่สุด
ก. ความรับผิดชอบ (Accountability)
ข. กระบวนการ (Process)
ค. ผลผลิต (Output)
ง. ผลลัพธ (Outcome)
27. ความคุมคาของผลลัทธ (Outcome) ที่ไดจากการ
บริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์มีความหมายสอดคลอง
กับขอใดนอยที่สุด
ก. ตัวชี้วัดผลการทํางาน (KPI)
ข. ความประหยัด (Economy)
ค. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
ง. การบรรลุเปาหมายองคกร (Effectiveness)
28. เงื่อนไขที่จะทําใหองคกรบรรลุความสําเร็จของ
การบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ คือขอใด
ก. ผูบริหารระดับสูงมีความเขาใจสนับสนุน
ข. การจัดทําระบบขอมูลผลการปฏิบัติงาน
ค. การพัฒนาบุคลากรและองคกร
ง. ถูกทุกขอ
29. ขอใดตอไปนี้ ไมสามารถบงบอกไดวาองคกร
บริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์
ก. มีการกําหนดขอบเขตวัตถุประสงค ผลผลิต
และผลลัพธของการดําเนินงาน
ข. มีคูมือติดตามผลการปฏิบัติงาน
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22. ขอใด เปนวัฒนธรรมและคานิยมที่พึงปรารถนา
ตามแผนปฏิรูประบบราชการ
ก. วัฒนธรรมการทํางานที่เนนความบริสุทธิ์
ยุติธรรม
ข. วัฒนธรรมการทํางานพูดจริงทําจริง
ค. วัฒนธรรมการทํางานที่เนนความสามารถ
และผลงาน
ง. วัฒนธรรมการทํางานที่เนนการระมัดระวัง
รักษาสิ่งแวดลอม
23. “รางวัลนายกรัฐมนตรี” (Prime Minister Award)
เปนรางวัลที่มอบใหในลักษณะใด
ก. บุคคลที่ประกอบคุณงามความดี ชวยเหลือ
ทางราชการ
ข. ผูมีสวนสงเสริมสนับสนุนการปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ค. หนวยงานที่เปนตัวอยางในการปฏิรูประบบ
ราชการ
ง. หนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐดีเดนในการ
ใหบริการประชาชน
24. การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย
ดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาค
รัฐ(Thailand International Public Sector Standard
Management System and Outcomes, P.S.O) มีวัตถุ
ประสงคสําคัญคือ
ก. เพื่อลดการพึ่งพาการสูญเสียเงินตรา
ตางประเทศหรือการนํามาตรฐานการ
ใหบริการของตางประเทศมาใช
ข. เพื่อวางแนวทางการพัฒนาระบบการ
บริหารงานของภาครัฐใหมีมาตรฐาน
ค. เพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบริการของ
ภาครัฐ
ง. ถูกทุกขอ
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ค. สํานักงานนาดูนาอยูนาทํางานบริการ
ประทับใจ
ง. ผูรับบริการพึงพอใจ
34. จากขอ 33 สิ่งที่พึงปรารถนาที่สุดขององคกร
ก. จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม 5 ส.ในสํานักงาน
ข. จํานวนบุคลากรในสํานักงานที่ใหความ
รวมมือ
ค. สํานักงานนาดู นาอยู นาทํางาน บริการ
ประทับใจ
ง. ผูรับบริการพึงพอใจ
35. ตัวชี้วัดดานความคุมคาของการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาคือ ขอใด
ก. เด็กจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได
และอยูในสังคมอยางมีความสุข
ข. จํานวนโรงเรียนที่ผานการประเมิน
ภายนอกและชุมชนพอใจ
ค. จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน
ง. ถูกทุกขอ
36. การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เปนงานสําคัญงานหนึ่ง
ของแผนปฏิรูปงานบริหารภาครัฐในแผนงานหลักใด
ก. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการ
บริหารงานของภาครัฐ
ข. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงินฯ
ค. แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล
ง. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยม
37. การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เปนรูปแบบการบริหาร
ที่เนนความรับผิดชอบของรัฐบาลตอประชาชน
อยางไร
ก. รัฐตองแสดงวามีผลงานและใหบริการ
ประชาชนเรื่องใดบาง
ข. รัฐตองแสดงใหเห็นวาผลงานและบริการ
เปนประโยชนตอประชาชนอยางไร
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ค. มีอาคารสถานที่ อุปกรณครบถวนและ
สิ่งแวดลอมที่รมรื่นสวยงาม
ง. จัดทําเครื่องมือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
30. การบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ จะมีการกําหนดตัว
ชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators)
อยางชัดเจนไวหลายดาน หมายถึงขอใด
ก. 2 ดาน (ผลผลิต ผลลัพธ)
ข. 3 ดาน (นําเขา ผลผลิต ผลลัพธ)
ค. 4 ดาน (นําเขา ผลผลิต ผลลัพธ ความคุมคา)
ง. 5 ดาน (นําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ
ความคุมคา)
31. “จํานวน/ครั้ง ที่แสดงถึงการใหบริการตอผูรับ
บริการ จํานวนคนที่ไดรับการพัฒนา”
เปนตัวชี้วัดดานใด
ก. ตัวชี้วัดปจจัยนําเขา (Input Indicators)
ข. ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process Indicators)
ค. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators )
ง. ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicators)
32. ขอความใดตอไปนี้ เปนตัวชี้วัดความคุมคา
(Efficiency and Cost – effectiveness Indicators)
ก. จํานวนทรัพยากรที่ใชในการพัฒนา
ข. จํานวนครั้งที่ใหบริการ
ค. เจาหนาที่ทํางานไดถูกตองรวดเร็วมีคุณภาพ
ง. การแสดงคาใชจายตอหัวตอคนของผลผลิต
ผลลัพธในแตละโครงการ
33. หากองคกรหรือหนวยงานจะพัฒนาองคกรโดยใช
กระบวนการ 5 ส. ทานคิดวาขอใด เปนตัวชี้วัดดาน
ผลลัพธ (Outcome Indicators)
ก. จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม 5 ส.ในสํานักงาน
ข. จํานวนบุคลากรในสํานักงานที่ใหความ
รวมมือ

แนวข้อสอบความรอบรู้ผู้บริหารสถานศึกษา ; บ้านสอบครู 51
ง. ถูกทุกขอ
42. ขอใดที่ไมใชลักษณะขององคการที่บริหาร
มุงผลสัมฤทธิ์
ก. มีพันธกิจ วัตถุประสงคขององคการ
ที่ชัดเจน และมีเปาหมายที่เปนรูปธรรม
ข. การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณให
หนวยงาน/โครงการตางๆ พิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก
ค. การตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคน
ขึ้นอยูกับผูบริหารระดับสูง
ง. มีวัฒนธรรมและอุดมการณรวมกันในการ
ทํางานที่สรางสรรค
43. ความสําคัญของการวางแผนองคการและการวาง
แผนกลยุทธ คือขอใด
ก. เปนการกําหนดกรอบการทํางานที่กวาง
ไกลใหแกการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
ข. ทําหนาที่เปนตัวประสานระหวางวัตถุ
ประสงคระดับสูงขององคการกับเปาหมาย
องคการในระดับปฏิบัติ
ค. ใชประสานแผนงานระดับกรม กระทรวง
ใหทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกขอ
44. เทคนิค “ การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance
Measurement)” ประกอบดวย
ก. การกําหนดเปาหมายและการเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับเปาหมายที่ตั้งไว
ข. ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพและ
ความมีประสิทธิผล
ค. การปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคการ
การจัดสรรงบประมาณและการใหแรงจูงใจ
แกเจาหนาที่ดวย
ง. การตัดสินใจที่ดีของผูบริหารเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานโครงการบรรลุผล
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ค. รัฐตองอธิบายใหประชาชนรูวากิจกรรม
ที่ทําเปนการใชเงินภาษีอยางประหยัด
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและคุมคา
ง. ถูกทุกขอ
38. สมการผลสัมฤทธิ์ ขอใดเขียนไดถูกตอง
ก. ผลสัมฤทธิ์ (Results) =ปจจัยนําเขา (Inputs)
+ ผลผลิต (Outputs)
ข. ผลสัมฤทธิ์ (Results) =ผลลัพธ (Outcomes)
– ผลผลิต (Outputs)
ค. ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs)
+ ผลลัพธ (Outcomes)
ง. ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs)
- ผลลัพธ (Outcomes)
39. ความหมายของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
ก. การจัดหาใหไดทรัพยากรการบริหารมา
อยางประหยัด
ข. การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ค. การไดผลงานที่บรรลุเปาหมายขององคการ
ง. ถูกทุกขอ
40. การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์จะเนนที่ผลลัพท
(Outcomes) ของงานโดยใหความสําคัญที่ใด
ก. การกําหนดพันธกิจ
ข. วัตถุประสงคของงาน/โครงการ เปาหมาย
ที่ชัดเจน
ค. การกําหนดตัวชี้วัดผลการทํางานหลัก
ง. ถูกทุกขอ
41. การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ใชเทคนิคในการบริหาร
แบบใดบาง
ก. การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance
Measurement)
ข. การเทียบงาน (Benchmarking)
ค. การวางแผนองคการและแผนกลยุทธ
(Corporate and Strategic Planning)
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49. ตัวชี้วัดปจจัยนําเขา (Input Indicators) ที่มักใชใน
ระบบการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการภาครัฐ ไดแก
ก. จํานวนผูปวยที่ไดรับการรักษา
ข. จํานวนแพทยพยาบาลในโรงพยาบาล
ค. คาใชจายตอหัวของผูปวยที่ไดรับการรักษา
ง. เวลาเฉลี่ยในการใหบริการตรวจรักษาผูปวย
50. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators) ไดแก
ก. จํานวนครูผูสอนระดับประถมศึกษา
ข. คาใชจายตอหัวของนักเรียนประถมศึกษา
ค. จํานวนนักเรียนประถมศึกษาที่สอบได
เลื่อนชั้น
ง. เกรดเฉลี่ยของนักเรียนประถมทั้งหมด
51. ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicators) ไดแก
ก. จํานวนเจาหนาที่ใหบริการทําบัตร
ประชาชน
ข. คาใชจายในการใหบริการทําบัตร
ประชาชน
ค. จํานวนผูมาใชบริการทําบัตรประชาชน
ง. เวลาเฉลี่ยในการใหบริการทําบัตรประชาชน
52. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและความคุมคา (Efficiency
and Cost-effectiveness Indicators) ไดแก
ก. คาใชจายตอหัวของเกษตรกรผูเขาอบรม
ข. จํานวนเกษตรกรผูเขารับการอบรม
ค. จํานวนวิทยากรที่ใหความรูในการฝกอบรม
เกษตรกร
ง. ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตของเกษตรกร
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45. เทคนิค “ การเทียบงาน (Benchmarking)” หมายถึง
ก. การหาองคการที่ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดใน
สาขาเดียวกับองคการที่เราทําอยู
ข. การเปรียบเทียบผลงานและกระบวนการ
ทํางานกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด(Best Practice)
ค. การหาทางปรับปรุงกระบวนงานใหดีขึ้น
และสามารถเทียบไดกับผลการปฏิบัติงาน
ขององคการที่เปนตัวเทียบ
ง. ถูกทุกขอ
46. องคประกอบของคุณภาพการใหบริการ ไดแก
ก. การเขาถึง/สะดวกในการไปรับบริการ
ข. ความไมยุงยาก /งายตอความเขาใจ
ค. การใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็วและ
ปลอดภัย
ง. ถูกทุกขอ
47. ขอใด คือตัวอยางการติดตามผลการปฏิบัติงาน
(Performance Monitoring)
ก. การสํารวจจํานวนผูใชบริการ
ข. การสังเกตผลการใหบริการ
ค. การสังเกตความรูสึกของผูรับบริการ
ง. ถูกทุกขอ
48. ประโยชนของการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ก. ชวยทําใหผลผลิตที่ตองการมีความชัดเจน
ข. ชวยในการจัดทําและแสดงเหตุผลในการ
ประเมินผล
ค. ชวยสงเสริมความนาเชื่อถือขององคการและ
ทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ
ง. ชวยในการปรับปรุงการสื่อสารระหวาง
เจาหนาที่โครงการและผูบริหาร
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ค. เพราะจุดประสงคของหนวยงานภาครัฐคือ
ความพึงพอใจของประชาชน
ง. เพราะตองการสรางความมั่นคงแหงรัฐ
ความอยูดีกินดี ความเรียบรอยของสังคม
57. ขอใดขอใดคือความคาดหวังของรัฐบาลที่มีตอองค
กรหรือหนวยงานภาครัฐ
ก. ใหเปนหนวยงานที่มีคุณภาพและการให
บริการประชาชนสูความเปนเลิศ
ข. ใหเปนหนวยงานที่เสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับประชาชนและสังคม
ค. ใหเปนหนวยงานที่เสริมสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ
ง. ใหเปนหนวยงานที่เปนกลไกหรือเครื่องมือ
สําคัญในการบริหารภาครัฐ
58. หากหนวยงานรัฐตองปรับปรุงการเสริมสราง
คุณภาพการใหบริการประชาชนจะตอง ดําเนินการใน
เรื่องใด
ก. การปรับปรุงวิธีการทํางาน
ข. การปรับปรุงสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน
ค. การปรับปรุงตัวเจาหนาที่ผูใหบริการ
ง. ถูกทุกขอ
59. มิติสําคัญที่ประชาชนคาดหวังจะไดรับจากบริการ
ของรัฐ
ก. ความรวดเร็ว ความสะดวก การมีสวนรวม
กับประชาชน
ข. ความมีอุดมการณของขาราชการ การเปน
ที่พึ่งของประชาชน ความเสมอภาค
ค. ความเปนธรรม การมีสวนรวมกับ
ประชาชน ความรวดเร็ว
ง. ความเสมอภาค ความรวดเร็ว และความ
เปนธรรม
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53. เงื่อนไขความสําเร็จของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
ก. ผูบริหารมีความรูในการวางแผนกลยุทธ
และการวัดผลการปฏิบัติงาน
ข. การจัดทําระบบขอมูลผลการปฏิบัติงาน
ค. ผูบริหารระดับสูงมีความเขาใจและ
สนับสนุน
ง. ถูกทุกขอ
54. การปรับเปลี่ยนสูการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ของ
ประเทศอังกฤษ
ก. สรางความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
จากหนวยงานที่มุงควบคุมเปนองคกรที่มุง
ลูกคาเพิ่มขึ้น (Customer – Oriented)
ข. การประกาศสัญญาประชาคม
(Citizen’s Charter)
ค. การปฏิรูปมาตรฐานการบริกการ
(Service Standard Reforms)
ง. ถูกทุกขอ
55. วิธีการใดนําไปสูความสําเร็จในการบริหาร
มุงผลสัมฤทธิ์ของประเทศอังกฤษ
ก. การใชแผนกลยุทธและแผนดําเนินการ
ประสานคนและกิจกรรมใหมุงสูเปาหมาย
ข. การใชผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบตอประชาชน
ค. การใหความคลองตัวในการบริหาร
ทรัพยากรและสิ่งจูงใจแกผูบริหาร
ง. ถูกทุกขอ
56. ขอใด คือเหตุผลที่ถูกตองที่สุดของการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหมที่ใหความสนใจการบริการ
ประชาชนของรัฐมากขึ้น
ก. เพราะประชาชนเปนกลุมประชากรที่มาก
ที่สุดของประเทศ
ข. เพราะมีกฎหมายกําหนดใหภาครัฐตอง
บริการประชาชน
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ค. ปรับปรุงการบริการของรัฐโดยคํานึงถึง
ความสะดวกของประชาชนเปนสําคัญ
ง. ถูกทุกขอ
65. ปจจัยสําคัญในการปฏิบัติการใหบริการ หรือภาพ
สามเหลี่ยมแหงการบริการ (The Service Triangle)
ไดแก
ก. ขาราชการผูใหบริการทุกระดับตองไดรับ
การสรรหา พัฒนา และปรับพฤติกรรม
วิธีการทํางานใหเนนความสําคัญของ
ประชาชน
ข. การมีกลยุทธการบริการเพื่อใหการปฏิบัติ
เขาสูเปาหมาย ยึดหลักพื้นฐานของการ
สนองตอบความตองการของประชาชนได
อยางจริงจัง
ค. การมีระบบงานใหบริการประชาชนเปน
เรื่องเรียบงายประชาชนสบายใจเมื่อมาใช
บริการ
ง. ถูกทุกขอ
66. แผนการพัฒนาการบริการมีขั้นตอนและวิธีการนํา
ไปสูการปฏิบัติเพื่อการบริการที่ประชาชนประทับใจ
และไดรับประโยชนสูงสุด ขอใดไมใชขั้นตอนที่ถูก
ตอง
ก. ผูบริหารระดับสูงมีเจตนาอันแรงกลาใน
การบริการ
ข. มีโครงการสรางจิตสํานึกการใหบริการที่ดี
และการพัฒนาความสามารถในการให
บริการตอไป
ค. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายนอกองคกรให
ดีขึ้นตลอดเวลา
ง. รณรงคสรางปลูกฝงวัฒนธรรมในการ
บริการขององคการ
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60. ปญหาที่ประชาชนประสบมากที่สุด เมื่อไปใช
บริการจากหนวยงานรัฐ
ก. เจาหนาที่พูดจาไมสุภาพ
ข. การไดรับบริการที่ลาชา ตองรอนาน
ค. ขั้นตอนการใหบริการมีมากและซ้ําซอน
ง. เจาหนาที่ไมใหความสะดวก หรือคําแนะนํา
61. มิติของการบริการของรัฐ จากแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มีหลากหลายแตกตางกันไป ไดแก
ก. การเปนผูจัดใหมี ดูแลใหมี
ข. กํากับ ดูแล สงเสริมสนับสนุน
ค. การคุมครองและพัฒนา
ง. ถูกทุกขอ
62. รัฐบาลไดกําหนดใหมีปแหงการสงเสริมการ
บริการประชาชนของรัฐ เริ่มตั้งแตเมื่อใด
ก. ป พ.ศ. 2539
ข. ป พ.ศ. 2540
ค. ป พ.ศ. 2542
ง. ป พ.ศ. 2545
63. การสรางคุณภาพใหบริการประชาชนของรัฐ
ก. ปรับปรุงระบบวิธีทํางาน
ข. ปรับปรุงสิ่งแวดลอมสถานที่ทํางาน
ค. ปรับปรุงเจาหนาที่ผูใหบริการ
ง. ถูกทุกขอ
64. หลักการที่สําคัญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ของหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2532
ก. เปลี่ยนวิธีปฎิบัติราชการใหเปนระบบเปด
ข. ใหการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐ
มีความโปรงใสตรวจสอบได
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69. ขอความในขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง
ก. การจัดทํา PSO เปนการยกระดับมาตรฐาน
ของภาคราชการทั้งระบบและเปนแนวคิด
พัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย
ข. การจัดทํา PSO. มุงเนนผลสัมฤทธิ์รวมของ
ภาคราชการทั้งระบบและเนนใหทุกหนวยงาน
ภาครัฐ พัฒนามาตรฐานของผลลัพทโดยเนน
ถึงผลประโยชนของชาติเปนที่ตั้ง
ค. การจัดทํา PSO จะทําใหระบบบริหารจัดการ
และการบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ง. การจัดทํา PSO มุงเนนคุณภาพในการให
บริการเฉพาะบางสวนของหนวยงานที่เปน
ภาพยอย
70. ขอใดไมใชระบบมาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร
จัดการ
ก. ระบบขอมูล ระบบสื่อสาร ระบบการตัดสินใจ
ข. ระบบการพัฒนาบุคคล ระบบการตรวจสอบ
ถวงดุล ระบบการมีสวนรวม
ค. ระบบการบริการภาคเอกชน ราชการ ระบบ
ความโปรงใส ระบบความคุมคา
ง. ระบบการประเมินผล ระบบการคาดคะเน
แกไขวิกฤต ระบบวัฒนธรรมและจรรยา
บรรณวิชาชีพ
71. การดําเนินการใหบรรลุผลลัพทฺปนปลายไดมีการ
พัฒนามาตรฐานสัมฤทธิ์ผลของการปฎิบัติงาน
ประกอบดวยมิติตางๆ ไดแก
ก. ผลงานหรือผลผลิตที่เปนมาตรฐานของ
หนวยงาน
ข. ผลลัพทที่เปนมาตรฐานของหนวยงาน
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67. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 ไดระบุไวอยางชัดเจนในการใหบริการ
ประชาชนอยางดี มีประสิทธิภาพ ขอใดไมถูกตอง
ก. มาตรา 92 ขาราชการพลเรือนสามัญตอง
อุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้ง
หรือทอดทิ้งราชการมิได
ข. มาตรา 94 การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่
หรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการ
อยางรายแรง ไมถือวาเปนความผิดวินัย
ค. มาตรา 95 ขาราชการพลเรือนสามัญตอง
ไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการ
หาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความ
เที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่ราชการของตน
ง. มาตรา 99 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริม
สรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามี
วินัย ปองกันมิใหผูใตบังคับบัญชากระทํา
ผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยผูใตบังคับ
บัญชาซึ่งมีมูลเหตุที่ควรกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัย
68. เมื่อประชาชนโทรศัพทมาขอขอมูล ตอผิดแผนก
ตอผิดคน ไมรูวาเรื่องนี้ควรถามใครดี คําตอบทาง
โทรศัพทควรจะบอกวา
ก. “ ขอโทษคะ คุณโทรมาผิดคนแลว โทรมา
ใหมนะคะ”
ข. “เสียใจคะ ไมใชคะเดี๋ยวจะโอนสายใหนะคะ
รอสักครู”
ค. “ไมเปนไรคะ ดิฉันจะโอนสายใหนะคะ แต
บอกชื่อและเบอรโทรศัพทของคุณไวกอนเพื่อ
สายหลุด เขาจะไดโทรกลับ”
ง. “ วันหลังคอยโทรมาใหม เขาชื่อแอดคะ”
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75. แนวทางปฏิบัติหนาที่ดวยความดวยความโปรงใส
คือพฤติกรรมการทํางานตามขอใด
ก การปฏิบัติตอผูมาขอรับบริการดวยความจริงใจ
ตรงไปตรงมามีความรับผิดชอบ
ข การมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชา โดยมี
แผนการทํางานและกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
งานอยางชัดเจน สามารถแจงใหผูมาติดตองาน
ทราบได
ค การใหบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
เสมอภาค ทั่วถึงและเปนธรรม
ง การสงคืนของขวัญที่ผูมาติดตอนํามามอบให
โดยอธิบายใหเขาใจวาไมอาจรับไวได
แลวรีบรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
76. ผลที่จะไดรับจากการนําคานิยมสรางสรรค
5 ประการมาเปนหลักในการทํางาน มีดังตอไปนี้
ก. การไมถูกชี้นําในการตัดสินใจและการทํางาน
ของเจาหนาที่ของรัฐ
ข. เจาหนาที่ของรัฐสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองตามกฎ ระเบียบและขั้นตอนการ
ทํางาน
ค. รักและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวม
งานทําใหเกิดการทํางานเปนทีม
ง. ถูกทุกขอ
77. หลักการบริหารบานเมืองและสังคมที่ดี ขอใดที่
สอดคลองกับคานิยมสรางสรรค "มุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน"
ก. หลักคุณธรรม
ข. หลักความมีสวนรวม
ค. หลักความรับผิดชอบ
ง. หลักความคุมคา
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ค. ผลลัพธบั้นปลายและระบบปองกันผลลัพธ
บั้นปลายที่ไมพึงประสงค
ง. ถูกทุกขอ
72. เหตุที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและ
คานิยมในการทํางานใหมเนื่องจากขอใด
ก ขาราชการมีจํานวนลดลง สืบเนื่องมาจากการ
ปรับลดภารกิจภาครัฐจึงตองปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทํางานใหสอดคลองกัน
ข เจาหนาที่ของรัฐสวนใหญเขารับราชการเพื่อ
วัตถุประสงคในการเปนเจาคนนายคน
ค วัฒนธรรมและคานิยมเดิมไมสอดคลองกับ
ระบบการทํางานตามรูปแบบตะวันตก
ง วัฒนธรรมและคานิยมเดิมยึดถือความพอใจ
ของผูบังคับบัญชามากกวาผูรับบริการหรือผล
สัมฤทธิ์ของงาน
73. วัฒนธรรมและคานิยมขอใด ที่สอดคลองกับการ
ทํางานเพื่อประชาชน
ก การใหบริการพิเศษแกผูมีบุญคุณ
ข การตั้งใจปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูบังคับ
บัญชาโดยไมโตแยง
ค การทํางานอยางมืออาชีพและรับผิดชอบตอผล
การตัดสินใจของตนเอง
ง การทํางานโดยมีเปาหมายเพื่อการเปนผูมีเกียรติ
ในสังคม
74. สํานวนไทยขอใด ที่มีความหมายตรงกับคานิยม
ของสังคมไทยในเรื่องการเคารพเชื่อฟงผูใหญ
ก สิบพอคาไมเทาพระยาเลี้ยง
ข อยาเอาไมซีกไปงัดไมซุง
ค เดินตามหลังผูใหญหมาไมกัด
ง พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง
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ก. ธรรมรัฐ
ข. ธรรมาภิบาล
ค. ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
ง. ถูกทุกขอ
83. ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
หมายถึงขอใด
ก. การสงเสริมประสิทธิภาพในการใหบริการ
เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจ
ข. แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อใหสังคม
ของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและ
ภาคประชาชนอยูรวมกันไดอยางสงบสุข
ค. การใชอํานาจในการบริหารกิจกรรมตางๆ
ของประเทศใหประชาชนทุกระดับอยูรวมกัน
อยางสันติ
ง. ระบบโครงสรางและกระบวนการตางๆ ของ
สังคมเพื่อใหอยูรวมกันอยางสงบและสันติสุข
84. ขอใดเปนสาเหตุที่ทําใหภาครัฐตองมีการปฏิรูป
ระบบราชการดวยการนําหลักการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดีมาปรับใชในการบริหาร
ราชการที่ถูกตองที่สุด
ก. เพื่อชวยกอบกูวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ
ข. เพื่อปรับวัฒนธรรมการบริหารใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ค. เพื่อใหมีการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิ
ภาพ ประสิทธิผลสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน
ง. เพื่อใหมีกระบวนการทํางานที่โปรงใส
85. ขอใด เปนหลักการสรางระบบบริหารกิจการบาน
เมืองและสังคมที่ดี
ก. หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปรงใส
ข. หลักความซื่อสัตย หลักกลายืนหยัด
หลักความโปรงใส
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78. ความประพฤติขอใดที่อยูในขอบังคับ ก.พ.วาดวย
จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ.2537
ก. ทํางานโดยยึดผลลัพทของงานเปนหลัก
ข. กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
ค. ละเวนการนําผลงานคนอื่นมาเปนของตน
ง. ปฏิบัติงานดวยความโปรงใสตรวจสอบได
79. การปลูกฝงคานิยมสรางสรรค และจรรยาบรรณ
ใหบังเกิดผล ผูบังคับบัญชาควรดําเนินการตามขอใด
ก. สอนใหจํา ทําใหดู อยูใหเห็น
ข. สรางความเขาใจ เกิดการยอมรับ นําไป
ปฏิบัติเอง
ค. สรางความชัดเจน เนนความเขาใจ ใหคุณ
ใหโทษ
ง. ถูกทุกขอ
80. เปาหมายสําคัญของการใหเจาหนาที่ของรัฐจัดทํา
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในทุกวิชาชีพตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 คือขอใด
ก. เพื่อปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
ของผูที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ
ข. เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐเกิดความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพตนเอง
ค. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนา
ที่ของรัฐ ใหอยูในระดับที่แขงขันกับผูอื่นได
ง. ถูกทุกขอ
81. ขอใดเปนแนวคิดเรื่อง Good Governanceที่ถูกตอง
ก. เปนการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ
ข. เปนการบริหารจัดการที่ดีของภาคเอกชน
ค. เปนการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาชน
ง. เปนการบริหารจัดการที่ดีซึ่งเกิดขึ้นทั้งใน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน
82. Good Governance ตรงกับศัพทบัญญัติขอใด
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90. ในกระบวนการวางแผนงบประมาณ ทานคิดวา
สิ่งที่หนวยงานภาครัฐจะตองดําเนินการ คือ
ก. การกําหนดแผนดําเนินงาน
ข. การกําหนดผลผลิตและผลลัพทจากการ
ดําเนินงาน
ค. การจัดทําแผนกลยุทธและการแปลงแผน
กลยุทธเปนแผนดําเนินงาน
ง. ขอ ก และ ขอ ข ถูก
91. การจัดทําประมาณการรายจายลวงหนาระยะ
ปานกลาง ในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน(PBB) จะจัดทําไวกี่ป
ก. 3 - 5 ป
ข. 2 – 3 ป
ค. 3 – 4 ป
ง. 1 – 2 ป
92. ทานคิดวาวัตถุประสงคของการจัดซื้อจัดจาง
ตอไปนี้ขอใดไมถูกตอง
ก. เพื่อจัดซื้อจัดจางโดยมีตนทุนต่ําที่สุด
ข. เพื่อใหมีความโปรงใสและตรวจสอบได
ค. เพื่อลดความสูญเสียจากการลงทุนในพัสดุ
ใหนอยที่สุด
ง. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรไมให
เกิดปญหา
93. ระบบบัญชีหนวยงานจะตองจัดทํากอนที่หนวยงาน
จะเขาสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน คือขอใด
ก. ระบบบัญชีเกณฑเงินสด
ข. ระบบบัญชีเกณฑจายจริง
ค. ระบบบัญชีเกณฑพึงรับพึงจาย
ง. ถูกทุกขอ
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ค. หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุมคา
ง. ขอ ก และขอ ค
86. การปฏิบัติงานของภาครัฐที่ใหประชาชนตรวจ
สอบไดตรงกับหลักการระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี ขอใด
ก. หลักความมีสวนรวม
ข. หลักความโปรงใส
ค. หลักนิติธรรม
ง. หลักความรับผิดชอบ
87. การปฏิบัติราชการดวยความชอบธรรมตามระบบ
การบริหารงานบุคคลจัดไดวาตรงกับหลักการสราง
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ขอใด
ก. หลักนิติธรรม
ข. หลักความรับผิดชอบ
ค. หลักคุณธรรม
ง. หลักความโปรงใส
88. การทบทวนปรับปรุงกฎ ระเบียบ เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรม ทันสมัย รัดกุม รวดเร็ว เขาใจงาย และมีการ
เผยแพรใช จัดอยูในหลักการสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีใน ขอใด
ก. หลักความคุมคา
ข. หลักนิติธรรม
ค. หลักคุณธรรม
ง. หลักความรับผิดชอบ
89. ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานใหความ
สําคัญกับเรื่องใด
ก. ผลสําเร็จของงาน
ข. มาตรฐานทางการเงิน 7 Hurdles
ค. การกําหนดพันธกิจขององคกร และแผน
กลยุทธในการดําเนินงาน
ง. การวางแผนงบประมาณและการติดตาม
งบประมาณ

94. ตามหลักการบัญชี สินทรัพยขององคกร หมายถึง
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98. ทานคิดวามาตรฐานทางการเงิน 7 Hurdles คือ
อะไร
ก. วิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานทางการงบประมาณ
7 เรื่อง
ข. มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารองคกร
ค. เงื่อนไขที่หนวยงานจะตองดําเนินการกอนเขา
สูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ง. แผนการปรับปรุงระบบงบประมาณ 7
ขั้นตอน
99. ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม บทบาทของ
ผูตรวจสอบภายใน คือขอใด
ก. การตรวจสอบเพื่อการบริหาร
ข. เลือกกิจกรรมตรวจสอบที่มีความเสี่ยงตอ
องคกรสูง
ค. ตรวจสอบในเชิงรุก กาวหนาและสรางสรรค
ง. ถูกทุกขอ
100. ทานคิดวาขอใดไมใชความสําคัญตอองคกรของ
การตรวจสอบภายใน
ก. บุคลากรจะมีความเกรงกลัวผูบริหารมากขึ้น
ข. สงเสริมใหมีการบันทึกบัญชีและรายงานตาม
หนาที่ความรับผิดชอบ
ค. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ง. ใหสัญญาเตือนภัยลวงหนา
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ก. ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ข. ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในปจจุบัน
ค. เงินสด ทรัพยสินอื่นที่องคกรมีไวเพื่อขายหรือ
เพื่อใชประกอบการขององคกร
ง. เงินสดและทรัพยสินอื่นที่องคกรมีไวเพื่อขาย
หรือเพื่อใชประกอบการขององคกร
95. ขอใดตอไปนี้ เปนรูปแบบของการรายงานทาง
การเงินที่หนวยงานจําเปนตองดําเนินการในระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ก. รายงานการใชจายจริง
ข. รายงานการรับจายเงินงบประมาณแผนดิน
ค. งบกระแสเงินสด
ง. งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนเจาของ
96. รูปแบบรายงานที่หนวยงานจะตองเสนอสํานัก
งบประมาณ กอนการไดรับจัดสรรงบประมาณคือ
ก. แผนการปฏิบัติงานประจําป
ข. แผนการใชจายงบประมาณประจําป
ค. แผนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
ง. ถูกทุกขอ
97. ขอใดไมใชจุดออนของการตรวจสอบและควบคุม
ภายในขององคกรภาครัฐในปจจุบัน
ก. การทุจริตในหนวยงาน
ข. ขาดการจัดแบงภาระหนาที่เพื่อผลดานการ
ตรวจสอบและควบคุม
ค. การมอบอํานาจใหกับผูตัดสินใจเพียงคนเดียว
ง. การควบคุมตรวจตราไมเพียงพอ
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เฉลยแนวขอสอบ
ความรอบรู ชุดที่ 1
2. ค
12.ง
22. ค
32.ก
42.ค
52.ข
62.ข
72.ง
82.ค
92.ค

3. ข
13.ค
23. ก
33.ค
43.ข
53.ง
63.ง
73.ก
83.ข
93.ก

4.ง
14.ค
24.ค
34.ก
44.ก
54.ก
64.ก
74.ก
84.ค
94.ค

5.ง 6.ก 7.ง
15.ง 16.ก 17.ข
25.ง 26.ง 27.ก
35.ค 36.ข 37.ง
45.ข 46.ง 47.ง
55.ข 56.ข 57.ง
65.ง 66.ก 67.ข
75.ง 76.ข 77.ง
85.ง 86.ค 87.ค
95.ก 96.ง 97.ข
ความรอบรู ชุดที่ 2

8. ข
18.ง
28. ค
38.ก
48.ค
58.ง
68.ง
78.ง
88.ข
98.ค

9. ก
19. ค
29. ง
39. ง
49.ค
59.ก
69.ก
79.ก
89.ก
99.ข

10. ค
20. ค
30. ง
40. ค
50.ข
60.ก
70.ค
80.ง
90.ค
100.ค

1.ค
11.ง
21.ก
31.ข
41. ค
51.ก
61.ก
71.ค
81.ง
91.ง

2.ก
12.ค
22.ง
32.ง
42. ง
52.ข
62.ก
72.ค
82.ก
92.ก

3.ก
13.ก
23.ข
33.ก
43. ก
53.ก
63.ข
73.ง
83.ค
93.ก

4.ค
14.ค
24.ข
34.ง
44.ง
54.ง
64.ก
74.ค
84.ก
94.ง

5.ค
15.ข
25.ข
35.ค
45.ก
55.ง
65.ง
75.ง
85.ง
95.ง

8.ข
18.ง
28.ข
38.ก
48. ง
58.ง
68.ง
78.ค
88.ก
98.ง

9.ง
19.ง
29.ง
39.ค
49. ค
59. ค
69.ก
79.ก
89.ง
99.ง

10.ก
20.ข
30.ค
40.ง
50. ง
60. ง
70.ง
80.ง
90.ข
100.ง

8.ก
18.ง
28.ข
38.ง
48.ก
58.ง

9.ง
19.ค
29.ข
39.ข
49.ง
59.ก

10.ง
20.ง
30.ง
40.ง
50.ก
60.ก
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1. ค
11.ก
21. ค
31.ง
41.ง
51.ค
61.ง
71.ง
81.ข
91.ข

1.ง
11.ง
21.ข
31.ง
41.ก
51.ก

2.ข
12.ข
22.ง
32.ง
42.ก
52.ง

6.ง
16.ง
26.ข
36.ง
46.ก
56.ค
66.ข
76.ง
86.ง
96.ข

7.ก
17.ง
27.ค
37.ข
47.ค
57.ค
67.ข
77.ค
87.ง
97.ง

ความรอบรู ชุดที่ 3
3.ก
13.ง
23.ค
33.ข
43.ง
53.ค

4.ง
14.ค
24.ก
34.ง
44.ง
54.ก

5.ค
15.ก
25.ง
35.ง
45.ง
55.ค

6.ก
16.ก
26.ง
36.ค
46.ข
56.ง

7.ง
17.ค
27.ค
37.ข
47.ง
57.ข
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63.ง
73.ง
83.ข
93.ค

64.ค
74.ง
84.ค
94.ข

65.ง 66.ข 67.ค
75.ง 76.ข 77.ค
85.ค 86.ข 87.ข
95.ค 96.ค 97.ข
ความรอบรู ชุดที่ 4

1. ก
11.ง
21.ค
31.ง
41.ค
51.ค
61.ค
71.ค
81.ก
91.ก

2.ข
12.ข
22.ก
32.ค
42.ค
52.ข
62.ข
72.ข
82.ง
92.ข

3.ง
13.ก
23.ก
33.ง
43.ค
53.ง
63.ก
73.ข
83.ง
93.ง

4.ก
14.ก
24.ง
34.ค
44.ข
54.ง
64.ข
74.ง
84.ก
94.ข

5.ง 6.ง 7.ข
15.ก 16.ค 17.ก
25.ค 26.ก 27.ง
35.ข 36.ง 37.ง
45.ก 46.ข 47.ข
55.ง 56.ง 57.ข
65.ค 66.ก 67.ค
75.ข 76.ค 77.ข
85.ข 86.ข 87.ง
95.ค 96.ข 97.ค
ความรอบรู ชุดที่ 5

1. ง
11. ก
21.ข
31.ค
41.ง
51.ง
61.ง
71.ง
81.ง
91.ข

2. ก
12. ค
22.ค
32.ง
42.ค
52.ก
62.ก
72.ข
82.ง
92.ข

3. ข
13. ข
23.ข
33.ค
43.ง
53.ง
63.ง
73.ค
83.ข
93.ข

4. ค
14. ค
24.ข
34.ง
44.ก
54.ง
64.ง
74.ค
84.ค
94.ง
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68.ค 69.ง 70.ข
78.ค 79.ก 80.ง
88.ค 89.ข 90.ค
98.ข 99.ค 100.ง
8.ข
18.ก
28.ก
38.ค
48.ข
58.ค
68.ก
78.ง
88.ข
98.ก

9.ก 10.ก
19.ค 20.ก
29.ง 30.ข
39.ง 40.ก
49.ค 50.ข
59.ง 60.ง
69.ค 70.ง
79.ง 80.ง
89.ง 90.ข
99.ข 100.ข

8. ข
18. ข
28.ง
38.ค
48.ค
58.ง
68.ค
78.ค
88.ข
98.ค

9. ง
19. ก
29.ค
39.ง
49.ข
59.ง
69.ข
79.ง
89.ก
99.ง

ูw
ww
.so
bk
roo
.co
m

61.ก 62.ง
71.ง 72.ง
81.ก 82.ง
91.ค 92.ค

5. ก
15. ก
25.ข
35.ก
45.ข
55.ง
65.ง
75.ง
85.ง
95.ง

6. ก
16. ง
26.ข
36.ก
46.ง
56.ง
66.ค
76.ง
86.ข
96.ง

7. ค
17. ก
27.ก
37.ง
47.ง
57.ก
67.ข
77.ง
87.ค
97.ก

10. ค
20. ง
30.ค
40.ง
50.ค
60.ข
70.ค
80.ก
90.ค
100.ก

