
เรียบเรียงโดย นายธีรภทัร วงษ์สวา่ง  
 

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

แบบทดสอบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 1 
หลักสูตรเตรียมสอบต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา / ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

เรียบเรียงโดย นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง (ธีรภัทร ติวเตอร์) 
............................................................................................................. 

 
ข้อ 1 สมรถนะตรงกับค าว่า 

ก. Competition 
ข. Competion 
ค. Competency 
ง. Compatency 

ข้อ 2 ใครคือบิดาแห่งสมรรถนะ 
ก. DavidMc Cleland  
ข. DavidMcCly 
ค. Klaly Jonathan 
ง. Cleland malk 

ข้อ 3 ที่มาของสมรรถนะได้มาจาก 
ก. การบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
ข. ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ 
ค. โมเดลภูเขาน้้าแข็ง 
ง. หลักธรรมาภิบาล 

ข้อ 4 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเก่ียวกับสมรรถนะ 
ก. คุณลักษณะที่ท าให้บุคลากร ในองค์กร

ปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ใน
สถานการณ์ ที่หลากหลาย 

ข. พฤติกรรมที่ท าให้บุคลากร ในองค์กร
ปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ใน
สถานการณ์ ที่หลากหลาย 

ค. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในองค์กรที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าทีอ่ื่นๆ ใน
สถานการณ์ ที่หลากหลาย 

ง. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ท้าให้บุคลากร ใน
องค์กรปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคน
อ่ืนๆ ในสถานการณ์ ที่หลากหลาย 

ข้อ 5 ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสมรรถนะ 
ก. Knowledge 
ข. Skills 
ค. Ability 
ง. Self-image 

ข้อ 6 ถ้าท่านเป็นผู้บริหารท่านจะพัฒนาครูด้านใดจึง
จะได้ผลดีที่สุด 

ก. อุปนิสัย 
ข. ภาพลักษณ์ภายใน  
ค. ทักษะ 
ง. บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม 

ข้อ 7 Core Competencyตรงกับข้อใด 
ก. สมรรถนะหลัก 
ข. สมรรถนะเสริม 
ค. สมรรถนะรอง 
ง. สมรรถนะประจ าสายงาน 

ข้อ 8 Functional Competencyตรงกับข้อใด 
ก. สมรรถนะหลัก 
ข. สมรรถนะเสริม 
ค. สมรรถนะรอง 
ง. สมรรถนะประจ้าสายงาน 

ข้อ 9  คุณลักษณะร่วมของข้าราชการทุกต าแหน่ง
ก าหนดขึ้นเพ่ือหล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ร่วมกันค่านิยม ตรงกับข้อใด 

ก. สมรรถนะหลัก 
ข. สมรรถนะประจ าสายงาน 
ค. สมรรถนะเสริม 
ง. สมรรถนะรอง 

ข้อ 10  ก าหนดเฉพาะส าหรับแต่ละกลุ่มงานเพ่ือ
สนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่
หน้าที่และส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งข้ึน 
ตรงกับข้อใด 

ก. สมรรถนะหลัก 
ข. สมรรถนะประจ้าสายงาน 
ค. สมรรถนะเสริม 
ง. สมรรถนะรอง 
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ข้อ 11 ค าว่า“ค่านิยมองค์ หรือวัฒนธรรมองค์กร” 
ตรงกับข้อใด 

ก. สมรรถนะหลัก 
ข. สมรรถนะประจ าสายงาน 
ค. สมรรถนะเสริม 
ง. สมรรถนะรอง 

ข้อ 12 สมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษา ก.ค.ศ. 
ก าหนดมีท้ังหมดก่ีสมรรถนะ 

ก. 4 
ข. 5 
ค. 6 
ง. 8 

ข้อ 13 สมรรถนะประจ าสายงานผู้บริหารสถานศึกษา 
ก.ค.ศ. ก าหนดมีท้ังหมดก่ีสมรรถนะ 

ก. 4 
ข. 5 
ค. 6 
ง. 8 

ข้อ 14 สมรรถนะประจ าสายงานผู้บริหารสถานศึกษา 
ก.ค.ศ. ก าหนดมีท้ังหมดก่ีตัวบ่งชี้ 

ก. 12 
ข. 14 
ค. 26 
ง. 28 

ข้อ 15 สมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษา ก.ค.ศ. 
ก าหนดมีท้ังหมดก่ีตัวบ่งชี้ 

ก. 12 
ข. 14 
ค. 26 
ง. 28 

ข้อ 16 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ก.ค.ศ. ก าหนด
มีทั้งหมดกี่ตัวบ่งชี้ 

ก. 24 
ข. 25 
ค. 26 
ง. 28 

 

ข้อ 17ข้อใดไม่ตรงกับสมรรถนะหลักของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. การบริการที่ดี 
ค. การพัฒนาบุคลากร 
ง. การท างานเป็นทีม 

ข้อ 18 ข้อใดไม่ตรงกับสมรรถนะประจ าสายงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ก. การมีวิสัยทัศน์ 
ข. การการสื่อสารและเทคโนโลยี 
ค. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ง. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

ข้อ 19 สมรรถนะที่ 1 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามท่ี
ก.ค.ศ. ก าหนดคือ 

ก. การบริการที่ดี 
ข. การท างานเป็นทีม 
ค. การพัฒนาตนเอง 
ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ข้อ 20 สมรรถนะที่ 2 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามท่ี
ก.ค.ศ. ก าหนดคือ 

ก. การบริการที่ดี 
ข. การท างานเป็นทีม 
ค. การพัฒนาตนเอง 
ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ข้อ 21 สมรรถนะที่ 3 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามท่ี
ก.ค.ศ. ก าหนดคือ 

ก. การบริการที่ดี 
ข. การท างานเป็นทีม 
ค. การพัฒนาตนเอง 
ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ข้อ 22 สมรรถนะที่ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามท่ี
ก.ค.ศ. ก าหนดคือ 

ก. การบริการที่ดี 
ข. การท้างานเป็นทีม 
ค. การพัฒนาตนเอง 
ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 



เรียบเรียงโดย นายธีรภทัร วงษ์สวา่ง  
 

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

 
ข้อ 23 สมรรถนะที่ 5 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามท่ี
ก.ค.ศ. ก าหนดคือ 

ก. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ข. การมีวิสัยทัศน์ 
ค. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ง. การสื่อสารและการจูงใจ  

ข้อ 24 สมรรถนะที่ 6 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามท่ี
ก.ค.ศ. ก าหนดคือ 

ก. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ข. การมีวิสัยทัศน์ 
ค. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ง. การสื่อสารและการจูงใจ  

ข้อ 25 สมรรถนะที่ 7 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามท่ี
ก.ค.ศ. ก าหนดคือ 

ก. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ข. การมีวิสัยทัศน์ 
ค. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ง. การสื่อสารและการจูงใจ  

ข้อ 26 สมรรถนะที่ 8 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามท่ี
ก.ค.ศ. ก าหนดคือ 

ก. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ข. การมีวิสัยทัศน์ 
ค. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ง. การสื่อสารและการจูงใจ  

ข้อ 27  Visioning : VIS ตรงกับสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดคือ 

ก. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ข. การมีวิสัยทัศน์ 
ค. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ง. การสื่อสารและการจูงใจ  

ข้อ 28  Communication& Influencing : CIตรง
กับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนดคือ 

ก. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ข. การมีวิสัยทัศน์ 
ค. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ง. การสื่อสารและการจูงใจ  

ข้อ 29Analytical Thinking  & Conceptual 
Thinking : AT - CTตรงกับสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดคือ 

ก. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ข. การมีวิสัยทัศน์ 
ค. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ง. การสื่อสารและการจูงใจ  

ข้อ 30Caring & Development Others :DEVตรง
กับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดคือ 

ก. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ข. การมีวิสัยทัศน์ 
ค. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ง. การสื่อสารและการจูงใจ  

ข้อ 31  Expertise : EXPตรงกับสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามที่ก.ค.ศ. ก าหนดคือ 

ก. การบริการที่ดี 
ข. การท างานเป็นทีม 
ค. การพัฒนาตนเอง 
ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ข้อ 32 Achievement Motivation : ACH ตรงกับ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนดคือ 

ก. การบริการที่ดี 
ข. การท างานเป็นทีม 
ค. การพัฒนาตนเอง 
ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ข้อ 33  Teamwork : TWตรงกับสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดคือ 

ก. การบริการที่ดี 
ข. การท้างานเป็นทีม 
ค. การพัฒนาตนเอง 
ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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ข้อ 34  Service Mind : SERVตรงกับสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดคือ 

ก. การบริการที่ดี 
ข. การท างานเป็นทีม 
ค. การพัฒนาตนเอง 
ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ข้อ 35  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด ข้อใดถูกต้อง 

ก. 7  สมรรถนะ  24 ตัวบ่งชี้ 
ข. 7  สมรรถนะ  26 ตัวบ่งชี้ 
ค. 8  สมรรถนะ  24 ตัวบ่งชี้ 
ง. 8  สมรรถนะ  26 ตัวบ่งชี้ 

ข้อ 36  “ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี
คุณภาพถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ มีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง” ตรงกับสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ข้อใดถูกต้อง 

ก. การบริการที่ดี 
ข. การท างานเป็นทีม 
ค. การพัฒนาตนเอง 
ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ข้อ 37ถ้าท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และจะถูก
ประเมินสมรรถนะ Achievement Motivation ท่าน
จะต้องเตรียมการประเมิน ยกเว้นข้อใด 

ก. คุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ 

ข. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การน านวัตกรรม   
ทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของงาน 

ค. การปรับปรุงระบบบริการ 
ง. ความมุ่งม่ันในการพัฒนาผลงานอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

ข้อ 40ผู้บริหารสถานศึกษาท่านใดจะได้คะแนนสูงสุด
จากการประเมินสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด ด้านคุณภาพงานด้านความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

ก. ผู้บริหารโรงเรียน ก ผลงานมีความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นแบบอย่างได้ 

ข. ผู้บริหารโรงเรียน ข ผลงานมีความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ 

ค. ผู้บริหารโรงเรียน ค ผลงานมีความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์เกือบทุกรายการ 

ง. ผู้บริหารโรงเรียน งผลงานมีความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์เกือบทุกรายการและเป็น
แบบอย่างได้ 

ข้อ 41  ผู้บริหารสถานศึกษาท่านใดจะได้คะแนน
สูงสุดจากการประเมินสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ด้าน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การน านวัตกรรม/ทางเลือกใหม่ๆมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงาน 

ก. มีการทดลองวิธีการหรือจัดท้าคู่มือ
ประกอบการพัฒนางานใหม่ๆโดยมีการจัดท้า
รายงานการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและ
มีการเผยแพร่ในวงกว้าง 

ข. มีการทดลองวิธีการหรือจัดท าเอกสาร
ประกอบการพัฒนางานใหม่ๆโดยมีการ
บันทึกหรือกล่าวถึงในเอกสาร/หลักฐาน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่มีการเผยแพร่ในวง
กว้าง 

ค. มีการน านวัตกรรม/วิธีการใหม่ๆมาใช้ในการ
พัฒนางานสามารถระบุลักษณะ/ประเภท
นวัตกรรมได้แต่ไม่มีการบันทึกไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

ง. ปฎิบัติงานตามระเบียบและธรรมเนียม
ราชการอย่างเคร่งครัด 
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ข้อ 42  ผู้บริหารสถานศึกษาท่านใดจะได้คะแนน
สูงสุดจากการประเมินสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ด้าน ความมุ่งม่ันในการ
พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง 

ก. มุ่งม่ันกระตือรือร้นในการพัฒนาผลงานทุก
รายการที่ได้รับมอบหมายจนปรากฏผลงานที่
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในองค์กรและนอก
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ข. มุ่งม่ันกระตือรือร้นในการพัฒนาผลงานที่
ได้รับมอบหมายจนผลงานเป็นที่ยอมรับใน
องค์กร 

ค. มุ่งม่ันกระตือรือร้นในการพัฒนาผลงานให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

ง. มุ่งม่ันกระตือรือร้นในการพัฒนาผลงานให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของ
องค์กรที่ก าหนด 

ข้อ 43  ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีท างานสอดรับกับ
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ควรเลือกระบบการบริหาร
แบบใดจึงจะดีท่ีสุด 

ก. RBM 
ข. BBL 
ค. OD 
ง. QC 

ข้อ 44  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับ Result Base 
Management : RBM 

ก. เป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ และ
วิธีการบริหารงานของรัฐ 

ข. วิธีการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือผลงาน
เป็นหลัก 

ค. วัดผลด้วยตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรม ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 45  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. ผลสัมฤทธิ์ = ผลผลิต + ผลลัพธ ์
ข. Result= Output + Input 
ค. Result= Output + Outcomes 
ง. ถูกทั้ง ก และ ค 

ข้อ 46  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับผลลัพธ์ 
ก. ผลลัพธ์ คือการประเมินผลที่เกิดจากกิจกรรม 
ข. ครู ก เข้ารับการอบรมเรื่องการท้าหลักสูตรมี

ความเข้าใจในการจัดท้าหลักสูตรเป็นอย่างดี 
ค. มีครูเข้ารับการพัฒนาด้านคุณธรรม  20 คน 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 47  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับผลผลิต 
ก. โรงเรียนหนึ่งก าหนดการจัดอบรมการท าวิจัย

ในชั้นเรียนไว้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน 
ข. ครู ข เข้ารับการอบรมเรื่องการท าวิจัยในชั้น

เรียนที่โรงเรียนจัดแล้วสามารถท าวิจัยในชั้น
เรียนได้ 

ค. มีครูเข้ารับการอบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน
ครั้งนี้ทั้งหมด25คน 

ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค 
ข้อ 48  ข้อใดเป็นผลสัมฤทธิ์ 

ก. การอบรมเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนที่
โรงเรียนจัดครูสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ 

ข. ครูเข้ารับการอบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน
ครั้งนี้ทั้งหมด25คนไม่ผ่าน 2 คน 

ค. ครูเข้ารับการอบรมการท้าวิจัยในชั้นเรียน
ครั้งนี้25 คนหลังจบการอบรมครูทุกคน
สามารถท้าวิจัยในชั้นเรียนได้ 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 49  Critical Success Factors : CSFs 
ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. การก าหนดแหล่งข้อมูล และทรัพยากร 
ข. การก้าหนดปัจจัยหลักแห่งความส้าเร็จ 
ค. การตั้งเป้าหมายขององค์กร 
ง. การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 

ข้อ 50  Key Performance Indicators : KPIs 
ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. การก าหนดแหล่งข้อมูล และทรัพยากร 
ข. การก าหนดปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ 
ค. การตั้งเป้าหมายขององค์กร 
ง. การก้าหนดตัวชี้วัดผลการด้าเนินงานหลัก 
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ข้อ 51ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกระบบการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ได้ถูกต้อง 

ก. การก าหนดวิสัยทัศน์ 
ข. การก าหนดเป้าหมาย 
ค. การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ง. การก าหนดแหล่งข้อมูล 

ข้อ 52  ขั้นตอนแรกการวางแผนกลยุทธ์ตรงกับข้อใด 
ก. การก าหนดวิสัยทัศน์ 
ข. การวิเคราะห์องค์กร 
ค. การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ง. การก าหนดกลยุทธ์ 

ข้อ 53“ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ” ตรงกับสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ข้อใดถูกต้อง 

ก. การบริการที่ดี 
ข. การท างานเป็นทีม 
ค. การพัฒนาตนเอง 
ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ข้อ 54  ตัวบ่งชี้สมรรถนะการบริการที่ดีของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดข้อใดถูกต้อง 

ก. การปรับปรุงระบบบริการ 
ข. การปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน 
ค. ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้อง 
ง. ข้อ ก และ ค 

ข้อ 55  ถ้าท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะ
ปรับปรุงระบบบริการ ในสถานศึกษาของท่านอย่างไร
เป็นอย่างแรก 

ก. การศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 
ข. น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการ 
ค. ปรับปรุงระบบบริการเมื่อมีค าถามหรือข้อ

เรียกร้อง 
ง. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

ข้อ 56  ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้อง
ถ้าท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะด าเนินการ
อย่างไรจึงจะสอดคล้องตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

ก. ผู้รับบริการร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความพึงพอใจ
ระดับมาก 

ข. ผู้รับบริการร้อยละ 60-79 มีความพึงพอใจ
ระดับมาก 

ค. ผู้รับบริการร้อยละ 50-69 มีความพึงพอใจ
ระดับมาก 

ง. ผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ 50 มีความพึง
พอใจระดับมาก 

ข้อ 57  ถ้าท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะสร้าง
คุณภาพการให้บริการ ในสถานศึกษาของท่านยกเว้น
ข้อใด 

ก. การปรับปรุงระบบวิธีการท างาน 
ข. การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ค. การปรับปรุงเจ้าหน้าที่ หรือบุคคล  
ง. การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของหน่วยงาน 

ข้อ 58  คุณลักษณะการบริการที่ดี 7 ประการ 
SE1RVICE2: S ตรงกับข้อใด 

ก. Smiling  
ข.  Sympathy      
ค. Service 
ง. ข้อ ก และ ข 

ข้อ 59  Triangle Service ของ Karl Albrecht
ยกเว้นข้อใด 

ก. ระบบงาน 
ข. ข้าราชการ หรือพนักงาน 
ค. ผู้ให้บริการ 
ง. กลยุทธ์ แผนงาน กิจกรรม 

ข้อ 60  จากข้อ 59 ตรงกลางของสามเหลี่ยมตรงกับ
ข้อใด 

ก. ผู้รับบริการ 
ข. ระบบงาน 
ค. ข้าราชการ หรือพนักงาน 
ง. กลยุทธ์ แผนงาน กิจกรรม 
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ข้อ 61  วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบราชการไทย     
ตรงกับข้อใด  

ก. พัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ 
สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคโลกา
ภิวัตน์โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและประโยชน์สุขของประชาชน 

ข. พัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ 
สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคโลกา
ภิวัตน์โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค. พัฒนาระบบราชการไทยให้สามารถรองรับ
การพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์โดยยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
ประโยชน์สุขของประชาชน 

ง. พัฒนาระบบราชการไทยเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ข้อ 62  เป้าประสงค์การพัฒนาระบบราชการไทยตรง
กับข้อใด 

ก. พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนให้ดีขึ้น 
ข. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความ

เหมาะสม 
ค. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการ

ท างานให้อยู่ระดับสูงเทียบเท่าสากลและ
ตอบสนองการบริหารในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 63  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย     
มีก่ีประการ 

ก. 5 
ข. 6 
ค. 7 
ง. 8 

 
 

ข้อ 64  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย     
ตรงกับข้อใด 

ก. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการ
ท างาน 

ข. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

ค. การรื้อปรับระบบการเงินและ
การงบประมาณ 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 65  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย     
ตรงกับข้อใด 

ก. การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและ
ค่าตอบแทนใหม่ 

ข. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 
และค่านิยมองค์กร 

ค. การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย 
ง. การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วม 
จ. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 66  Core Values ตรงกับข้อใด 
ก. ค่านิยมสร้างสรรค์ข้าราชการไทย 
ข. แบบประเมินการปรับปรุงการบริหารราชการ

แผ่นดิน 
ค. การรื้อปรับระบบการเงินแนวใหม่ 
ง. แบบประเมินสมรรถนะผู้บริหาร 

ข้อ 67  Core Valuesมีก่ีประการ 
ก. 4 
ข. 5 
ค. 6 
ง. 7 

ข้อ 68Core Values ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
ข. ซื่อสัตย์ และมีวินัย 
ค. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ง. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
จ. ไม่เลือกปฏิบัติ 
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ข้อ 69  นโยบาย 5 ด้าน ของ สพฐ. เกี่ยวกับความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. ด้านการบริการ 
ข. ด้านการให้บริการที่โปร่งใสพร้อมรับการ

ตรวจสอบ 
ค. ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ง. ด้านการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
จ. ด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน 

ข้อ 70  “I AM READY”ข้อใดถูกต้อง 
ก. คุณลักษณะข้าราชการไทย 
ข. คุณลักษณะข้าราชการไทยยุคใหม่ 
ค. คุณลักษณะข้าราชการไทยยุคโลกาภิวัฒน ์
ง. คุณลักษณะข้าราชการไทยยุคบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 
ข้อ 71  “I AM READY”: I (Integrity) ตรงกับข้อใด 

ก. ท้างานอย่างมีศักดิ์ศรี  
ข. ขยันตั้งใจท างาน  
ค. มีคุณธรรม  
ง. เรียนรู้ ปรับตัวให้ทันสมัย  

ข้อ 72  “I AM READY”: A1(Activeness)ตรงกับข้อ
ใด 

ก. ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี  
ข. ขยันตั้งใจท้างาน  
ค. มีคุณธรรม  
ง. เรียนรู้ ปรับตัวให้ทันสมัย  

ข้อ 73“I AM READY”: M (Morality)ตรงกับข้อใด 
ก. ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี  
ข. ขยันตั้งใจท างาน  
ค. มีคุณธรรม  
ง. เรียนรู้ ปรับตัวให้ทันสมัย  

ข้อ74“I AM READY”: R(Relevancy)ตรงกับข้อใด 
ก. ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี  
ข. ขยันตั้งใจท างาน  
ค. มีคุณธรรม  
ง. เรียนรู้ ปรับตัวให้ทันสมัย  

 

ข้อ 75“I AM READY”: E (Efficiency)ตรงกับข้อใด 
ก. ท้างานมุ่งประสิทธิภาพ 
ข. มีความรับผิดชอบ 
ค. การท างานที่มุ่งเน้นผลงาน 
ง. มีความเป็นประชาธิปไตย 

ข้อ 76 “I AM READY”: A2(Accountability)ตรง
กับข้อใด 

ก. ท างานมุ่งประสิทธิภาพ 
ข. มีความรับผิดชอบ 
ค. การท างานที่มุ่งเน้นผลงาน 
ง. มีความเป็นประชาธิปไตย 

ข้อ 77 “I AM READY”: D(Democracy)ตรงกับข้อ
ใด 

ก. ท างานมุ่งประสิทธิภาพ 
ข. มีความรับผิดชอบ 
ค. การท างานที่มุ่งเน้นผลงาน 
ง. มีความเป็นประชาธิปไตย 

ข้อ 78 “I AM READY”: Y(Yield)ตรงกับข้อใด 
ก. ท างานมุ่งประสิทธิภาพ 
ข. มีความรับผิดชอบ 
ค. การท้างานที่มุ่งเน้นผลงาน 
ง. มีความเป็นประชาธิปไตย 

ข้อ 79   Good Governanceตรงกับข้อใด 
ก. หลักธรรมรัฐ 
ข. หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ค. หลักธรรมาภิบาล 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 80   Good Governanceมีก่ีประการ 
ก. 4 
ข. 5 
ค. 6 
ง. 7 
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ข้อ 81  Good Governance ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. หลักนิตริัฐ 
ข. หลักคุณธรรม 
ค. หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ง. หลักการมีส่วนร่วม 

ข้อ 82  Good Governance ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. หลักความรับผิดชอบ 
ข. หลักนิติธรรม 
ค. หลักความคุ้มค่า 
ง. หลักความมีประสิทธิภาพ  

ข้อ 83  ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่าน
จะน าหลักธรรมใดมาใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
การบริการที่ดีมากท่ีสุด 

ก. พรหมวิหาร 4 
ข. สังคหวัตถุ 4 
ค. อิทธิบาท 4 
ง. อคติ 4 

ข้อ 84“การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ติดตาม องค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน” ตรงกับ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด ข้อใดถูกต้อง 

ก. การบริการที่ดี 
ข. การท างานเป็นทีม 
ค. การพัฒนาตนเอง 
ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ข้อ 85ข้อใดตรงกับตัวบ่งชี้สมรรถนะการพัฒนา
ตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
ข้อใดถูกต้อง 

ก. การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ด้วยการเข้า
ประชุมทางวิชาการ อบรม  สัมมนา หรือ
วิธีการอ่ืน ๆ 

ข. การรวบรวมและประมวลความรู้ในการ
พัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 

ค. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการใน
หมู่เพ่ือนร่วมงาน 

ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 86การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ด้วยการเข้า
ประชุมทางวิชาการ อบรม  สัมมนา ตามท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด ข้อใดถูกต้อง 

ก. มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนาไม่น้อย
กว่า 15 ชั่วโมง/ปี และ มีการจัดท าเอกสาร
น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อย่างน้อย  1  รายการ/ปี 

ข.  มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนาไม่น้อย
กว่า 15 ชั่วโมง/ปี และ มีการจัดท าเอกสาร
น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อย่างน้อย  2  รายการ/ปี 

ค.  มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนาไม่น้อย
กว่า 20 ชั่วโมง/ปี และ มีการจัดท าเอกสาร
น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อย่างน้อย  1  รายการ/ปี 

ง. มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนาไม่น้อย
กว่า 20 ชั่วโมง/ปี และ มีการจัดท้าเอกสาร
น้าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อย่างน้อย  2  รายการ/ปี 

ข้อ 87  การศึกษา การรวบรวมและประมวลความรู้
ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
ในบทบาทท่านเป็นผู้บริหารท่านจะด าเนินการอย่างไร
จึงจะได้ผลดีที่สุด 

ก. มีการรวบรวม ประมวลความรู้ จัดเป็น
หมวดหมู่ และปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อใช้ใน
การพัฒนางาน 

ข. มีการรวบรวม ประมวลความรู้ จัดเป็น
หมวดหมู่ และปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อใช้ใน
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

ค. มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็น
หมวดหมู่ ปรับปรุง ให้ทันสมัย รวบรวมองค์
ความรู้ส าคัญ เพ่ือใช้ในการพัฒนางาน  

ง. มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็น
หมวดหมู่ ปรับปรุง ให้ทันสมัย รวบรวมองค์
ความรู้ส้าคัญ เพ่ือใช้ในการพัฒนางาน อย่าง
ต่อเนื่อง 
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ข้อ 88การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่
เพ่ือนร่วมงานในบทบาทท่านเป็นผู้บริหารท่านจะ
ด าเนินการอย่างไรจึงจะเกิดผลดีที่สุด 

ก. โรงเรียนจัดอบรมเอง 
ข. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ครูในโรงเรียน 
ค. ให้ครูไปอบรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆท่ีจัด

นอกจากโรงเรียน 
ง. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูใช้บริการทาง

อินเตอร์เน็ตเพ่ือประหยัดงบประมาณ 
ข้อ 89On the job training ตรงกับข้อใด 

ก. การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 
ข. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ค. การเรียนรู้งานที่ปฏิบัติ 
ง. การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติงาน 

ข้อ 90แนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาตนเองข้อใด     ไม่
ถูกต้อง 

ก. มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ มีคุณค่าสามารถ
ฝึกหัด และพัฒนาได้ 

ข. มนุษย์คนใดสมบูรณ์พร้อมทุกด้านแล้วไม่
จ้าเป็นต้องพัฒนาก็ได้ 

ค. การพัฒนาตนเองต้องได้รับการช่วยเหลือจาก
บุคคลอื่น 

ง. การพัฒนาตนเองสามารถท าได้ทุกที่ ทุกเวลา 
และอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 91สาเหตุที่คนเราต้องมีการพัฒนาตนเองข้อใด     
ส าคัญที่สุด 

ก. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ข. ความสลับซับซ้อนของระบบงาน 
ค. การสนองนโยบายของหน่วยงาน องค์กร 
ง. การเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง หน้าที่การงาน 

 
 
 
 
 
 

ข้อ 92การศึกษาเพ่ือให้รู้แจ้ง  รู้จักประโยชน์  มองทุก
อย่างเป็นการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาตนเองตามหลัก
พุทธศาสตร์ ตามข้อใด 

ก. ทมะ 
ข. สิกขา 
ค. ภาวนา 
ง. ศีล 

ข้อ 93“การพัฒนา”เป็นการพัฒนาตนเองตามหลัก
พุทธศาสตร์ ตามข้อใด 

ก. ทมะ 
ข. สิกขา 
ค. ภาวนา 
ง. ศีล 

ข้อ 94“ข่มใจเพ่ือระงับความเคยชิน  ฝึกนิสัยดั้งเดิมที่
ยังไม่ขัดเกลาให้เหมาะสม”เป็นการพัฒนาตนเองตาม
หลักพุทธศาสตร์ ตามข้อใด 

ก. ทมะ 
ข. สิกขา 
ค. ภาวนา 
ง. ศีล 

ข้อ 95การพัฒนาตนเองตามหลักพุทธศาสตร์ ที่ตรง
กับ “ไตรสิกขา”คือข้อใด 

ก. ศีล 
ข. สมาธิ 
ค. ปัญญา 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 96ข้อใดไม่ถูกต้องเก่ียวกับ ทักษะ(Skill) ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิด Robert Cach 

ก. TechnicalSkill 
ข. Human Skill 
ค. Organizing Skill 
ง. Conceptual Skill 
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ข้อ 97ถ้าท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ท่าน
ควรเน้นการใช้ทักษะด้านใดในการบริหารให้มากท่ีสุด  

ก. TechnicalSkill 
ข. Human Skill 
ค. Organizing Skill 
ง. Conceptual Skill 

ข้อ 98ถ้าท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ ท่าน
ควรเน้นการใช้ทักษะด้านใดในการบริหารให้มากท่ีสุด  

ก. TechnicalSkill 
ข. Human Skill 
ค. Organizing Skill 
ง. Conceptual Skill 

ข้อ 99ทักษะด้านใดในการบริหารถ้าท่านได้เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีท่านต้องใช้ให้มากท่ีสุด  

ก. TechnicalSkill 
ข. Human Skill 
ค. Organizing Skill 
ง. Conceptual Skill 

ข้อ 100 TechnicalSkillคือการใช้ทักษะด้านใดของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  

ก. ทักษะด้านเทคนิค  
ข. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  
ค. ทักษะด้านการพัฒนาองค์กร 
ง. ทักษะด้านความคิดรวบยอด  

ข้อ 101 Conceptual Skillคือการใช้ทักษะด้านใด
ของผู้บริหารสถานศึกษา   

ก. ทักษะด้านเทคนิค  
ข. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  
ค. ทักษะด้านการพัฒนาองค์กร 
ง. ทักษะด้านความคิดรวบยอด 

ข้อ 102 Human Skillคือการใช้ทักษะด้านใดของ
ผู้บริหารสถานศึกษา   

ก. ทักษะด้านเทคนิค  
ข. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  
ค. ทักษะด้านการพัฒนาองค์กร 
ง. ทักษะด้านความคิดรวบยอด 

 

ข้อ 103ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและท่าน
ต้องการจะพัฒนาความรู้ของตัวท่านตนเองด้าน
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์โดยการให้ครูที่สอนวิชา
คอมพิวเตอร์มาให้ค าแนะน า ท่านจะวางองค์ความรู้
ในการพัฒนายกเว้นเรื่องใด 

ก. Hardware 
ข. Software 
ค. Peopleware 
ง. Internet 

ข้อ 104 ข้อใดไม่จัดเป็น  Hardware 
ก. Input Unit 
ข. Memory Unit  
ค. Application Program 
ง. CPU 

ข้อ 105ข้อใดตรงกับCPU 
ก. Central Processing Unit  
ข. หน่วยประมวลผลกลาง 
ค. Computer Processing Unit  
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข 

ข้อ 106Random Access Memoryข้อใดตรงกับ 
ก. Memory Unit 
ข. Rom 
ค. Ram 
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ค 

ข้อ 107Read Only Memory ข้อใดตรงกับ 
ก. Memory Unit 
ข. Rom 
ค. Ram 
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข 

ข้อ 108ข้อใดไม่จัดเป็น Software 
ก. ระบบปฏิบัติการ 
ข. โปรแกรมแปลความหมาย 
ค. โปรแกรมประยุกต์ 
ง. โปรแกรมส าเร็จรูป 
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ข้อ 109ข้อใดไม่เป็น Peopleware 
ก. Computer Engineer 
ข. User  
ค. Developer 
ง. Operating System 

ข้อ 110 ค าว่า Internet  ข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก. International Connection Network 
ข. Inter Connection Network 
ค. Inter Computer Network 
ง. International Computer Network 

ข้อ 111 ค าว่า Internet  ข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเหมือนใย

แมงมุม 
ข. ระเบียบ วิธีการสื่อสาร ที่เป็นมาตรฐานการ

เชื่อมต่อ 
ค. มาตรฐานการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 112 ค าISP  : Internet Service Providerข้อใด
ถูกต้องที่สุด 

ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเหมือนใย
แมงมุม 

ข. ระเบียบ วิธีการสื่อสาร ที่เป็นมาตรฐานการ
เชื่อมต่อ 

ค. มาตรฐานการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
ง. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 

ข้อ 113  Domain Name Systemที่ใช้ใน
สถานศึกษาในประเทศไทย ตรงกับข้อใด 

ก. .ac.th 
ข. .co.th 
ค. .or.th 
ง. .in.th 

ข้อ 114  LAN เป็นเครือข่ายระยะใกล้ที่ใช้ใน
สถานศึกษา ตรงกับข้อใด 

ก. Local Area Net 
ข. Lo Area Network 
ค. Local Area Network 
ง. Lo Area Network  

 

ข้อ 115  ถ้าท่านต้องการเข้าไปดูข้อมูลมาตรฐานการ
ประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ. ท่านจะเข้าไปดู
ข้อมูลจากเว็ปไซต์ ใด 

ก. http://www.obec.go.th 
ข. http://www.doc.obec.go.th 
ค. http://www.onesqa.or.th 
ง. http://www.ksp.or.th 

ข้อ 115  ถ้าท่านต้องการเข้าไปดูข้อมูลศูนย์
ปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ท่านจะเข้าไปดูข้อมูลจากเว็ปไซต์ ใด 

ก. http://www.obec.go.th 
ข. http://www.doc.obec.go.th 
ค. http://www.onesqa.or.th 
ง. http://www.ksp.or.th 

ข้อ 116   ข้อมูลทั่วไป ข้อเท็จจริง  ตัวเลข สัญลักษณ์ 
ที่ยังไม่วิเคราะห์ หรือประมวลผลตรงกับข้อใด 

ก. Data 
ข. system 
ค. Information 
ง. Input 

ข้อ 117   ข้อมูลทั่วไป ข้อเท็จจริง  ตัวเลข สัญลักษณ์ 
ทีผ่่านการวิเคราะห์ หรือประมวลผลตรงกับข้อใด 

ก. Data 
ข. system 
ค. Information 
ง. Input 

ข้อ 118   องค์ประกอบของ system ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. Input 
ข. Process 
ค. Outcome 
ง. Feedback Control 

ข้อ 119   ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะจัดท า
สารสนเทศในสถานศึกษาให้ครอบคลุม  ค าว่า 
“ครอบคลุม” ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 

ก. รวดเร็ว 
ข. ถูกต้อง 
ค. ตรงตามความต้องการผู้ใช้ 
ง. มีการปรับปรุงตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

http://www.obec.go.th/
http://www.doc.obec.go.th/
http://www.onesqa.or.th/
http://www.ksp.or.th/
http://www.obec.go.th/
http://www.doc.obec.go.th/
http://www.onesqa.or.th/
http://www.ksp.or.th/
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ข้อ 120   ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะจัดท า
สารสนเทศในสถานศึกษาให้ทันสมัย  ค าว่า 
“ทันสมัย” ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 

ก. รวดเร็ว 
ข. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาด าเนินงาน 
ค. ตรงตามความต้องการผู้ใช้ 
ง. มีการปรับปรุงตรวจสอบอย่างสม่้าเสมอ 

ข้อ 121   จุดประสงค์หลักของการจัดท าสารสนเทศ
ในสถานศึกษา ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 

ก. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข. การรวบรวบรวมข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ 
ค. การน้าข้อมูลไปใช้ 
ง. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของ

สถานศึกษา 
ข้อ 122  ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจ าแนะน า
ให้ครูและบุคลากรจัดท าสารสนเทศในสถานศึกษา 
ตามข้ันตอนใดจึงจะถูกต้องที่สุด 

ก. การรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลการ
จัดท้าข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดเก็บ
ข้อมูลการน้าข้อมูลไปใช้ 

ข. การรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลการ
วิเคราะห์ข้อมูลการจัดท าข้อมูลการจัดเก็บ
ข้อมูลการน าข้อมูลไปใช้ 

ค. การรวบรวมข้อมูลการจัดท าข้อมูลการ
ตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการ
จัดเก็บข้อมูลการน าข้อมูลไปใช้ 

ง. การรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลการ
จัดท าข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์
ข้อมูลการน าข้อมูลไปใช้ 

ข้อ 123   Geographic  Information System : GISเป็น
สารสนเทศ ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 

ก. ระบบสารสนเทศด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข. ระบบสารสนเทศด้านการรวบรวบรวมข้อมูล

ให้เป็นหมวดหมู่ 
ค. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ง. ระบบสารสนเทศด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 

 
 

ข้อ 124   Official Information System : OISเป็น
สารสนเทศ ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 

ก. เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

ข. ระบบสนับสนุนการท้างานในการปฏิบัติงาน
ในแต่ละวัน 

ค. เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
ง. เป็นระบบผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ 125   Expert  System : ESเป็นสารสนเทศ ตรง
กับข้อใดมากท่ีสุด 

ก. เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

ข. ระบบสนับสนุนการท างานในการปฏิบัติงาน
ในแต่ละวัน 

ค. เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
ง. เป็นระบบผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ 126   Decision Support System : DSS 

เป็นสารสนเทศ ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 
ก. เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ตัดสินใจ 
ข. ระบบสนับสนุนการท างานในการปฏิบัติงาน

ในแต่ละวัน 
ค. เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
ง. เป็นระบบผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ 127   Management  Information System : MIS
เป็นสารสนเทศ ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 

ก. เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

ข. ระบบสนับสนุนการท างานในการปฏิบัติงาน
ในแต่ละวัน 

ค. เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
ง. เป็นระบบผู้เชี่ยวชาญ 
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ข้อ 128 Executive Information System : EISเป็น
สารสนเทศ ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 

ก. เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

ข. เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง 
ค. เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
ง. เป็นระบบผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ 129 ระบบที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ (KM) 
เป็นสารสนเทศ ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 

ก. Executive Information System : EIS 
ข. Expert  System : ES 
ค. Decision Support System : DSS 
ง. Management  Information System : MIS 

ข้อ 130 ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะเลือกใช้
ระบบสารสนเทศ ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 

ก. Executive Information System : EIS 
ข. Expert  System : ES 
ค. Management  Information System : MIS 
ง. ใช้ได้ทั้ง ข้อ ก และ ข  

ข้อ 131  ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะแนะน า
ให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หรือหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
เลือกใช้ระบบสารสนเทศ ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 

ก. Executive Information System : EIS 
ข. Expert  System : ES 
ค. Management  Information System : MIS 
ง. Decision Support System : DSS 

ข้อ 132  ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะแนะน า
ให้ครูผู้สอนเลือกใช้ระบบสารสนเทศ ตรงกับข้อใด
มากที่สุด 

ก. Executive Information System : EIS 
ข. Official Information System : OIS 
ค. Management  Information System : MIS 
ง. Decision Support System : DSS 

ข้อ 133 Software Package ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 
ก. Executive Information System : EIS 
ข. Official Information System : OIS 
ค. Management  Information System : MIS 
ง. Decision Support System : DSS 

 

ข้อ 134  ข้อใดจัดเป็น Software Package ที่ใช้
ส าหรับการใช้น าเสนอผลงานโรงเรียนที่ท่านเป็น
ผู้บริหารที่ดีที่สุด 

ก. MS-Word 
ข. MS-Excell 
ค. MS-PowerPiont 
ง. MS-Project 

ข้อ 135 ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้องการ
ค านวณเงินเดือน 6% เพ่ือใช้เป็นฐานในการพิจาณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปีหลัง ท่านควรเลือกใช้
Software Package ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 

ก. MS-Word 
ข. MS-Excell 
ค. MS-PowerPiont 
ง. MS-Project 

ข้อ 136 Knowledge  Management :KM   ตรง
กับข้อใดมากท่ีสุด 

ก. การบริหารความรู้ 
ข. การบริหารจัดการความรู ้
ค. การจัดการความรู้ 
ง. การบริหารและการจัดการความรู ้

ข้อ 137 Knowledge  Management :KM จาก
โมเดลปลาทู ส่วนใดที่เก่ียวข้องกับผู้บริหารมากที่สุด 

ก. Knowledge Vision 
ข. Knowledge Sharing 
ค. Knowledge  Assets 
ง. Knowledge Systems 

ข้อ 138 Knowledge  Management :KM จาก
โมเดลปลาทู ส่วนหัวปลาทู ตรงกับข้อใด 

ก. Knowledge Vision 
ข. Knowledge Sharing 
ค. Knowledge  Assets 
ง. Knowledge Systems 

ข้อ 139 Knowledge  Management :KM จาก
โมเดลปลาทู ส่วนตัวปลาทู ตรงกับข้อใด 

ก. Knowledge Vision 
ข. Knowledge Sharing 
ค. Knowledge  Assets 



เรียบเรียงโดย นายธีรภทัร วงษ์สวา่ง  
 

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

ง. Knowledge Systems 
ข้อ 140Knowledge  Management :KM จาก
โมเดลปลาทู ส่วนหางปลาทู ตรงกับข้อใด 

ก. Knowledge Vision 
ข. Knowledge Sharing 
ค. Knowledge  Assets 
ง. Knowledge Systems 

ข้อ 141 Knowledge  Management :KM จาก
โมเดลปลาทู ส่วนใดส าคัญที่สุด ตรงกับข้อใด 

ก. Knowledge Vision 
ข. Knowledge Sharing 
ค. Knowledge  Assets 
ง. Knowledge Systems 

ข้อ 142 Knowledge Vision จากโมเดลปลาทู   ตรง
กับข้อใด 

ก. ทิศทางการจัดการเรียนรู้ 
ข. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ค. ความรู้ที่เก็บสะสม 
ง. แหล่งความรู้ และ ICT 

ข้อ 143 Knowledge Sharingจากโมเดลปลาทู   
ตรงกับข้อใด 

ก. ทิศทางการจัดการเรียนรู้ 
ข. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ค. ความรู้ที่เก็บสะสม 
ง. แหล่งความรู้ และ ICT 

ข้อ 144 Knowledge  Assetsจากโมเดลปลาทู   
ตรงกับข้อใด 

ก. ทิศทางการจัดการเรียนรู้ 
ข. ความรู้ที่เก็บสะสม 
ค. แหล่งความรู้ และ ICT 
ง. ถูกทั้ง ข้อ ข และ ค 

ข้อ 145เป้าหมายการจัดการความรู้ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. การพัฒนางาน 
ข. การพัฒนาคน 
ค. การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ง. การพัฒนาผู้เรียน 

 
 

ข้อ 146ประเภทความรู้ข้อใดถูกต้อง 
ก. 2  ประเภท 
ข. 3  ประเภท 
ค. 4  ประเภท 
ง. 5  ประเภท 

ข้อ 147Explicit  Knowledgeตรงกับข้อใด 
ก. ความรู้ชัดแจ้ง 
ข. ความรู้เด่นชัด เห็นเป็นรูปธรรม 
ค. ความรู้จากการต ารา หนังสือ หรือสื่อต่างๆ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 148Tacit  Knowledgeตรงกับข้อใด 
ก. ความรู้ฝั่งลึกอยู่ในตัวบุคคล 
ข. ความรู้ที่เป็นนามธรรม 
ค. ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีอยู่ใน

ตัวของแต่ละบุคคล 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 149พีระมิดล าดับขั้นความรู้ ของ Hide 
Yamaraki  4  ล าดับขั้นล าดับขั้นที่หายไป ตรงกับข้อ
ใด 
.............. 
Knowledge 
Information 
Data 
 

ก. Sharing 
ข. Wisdom 
ค. Vision 
ง. Assets 

ข้อ 150ในบทบาทท่ีท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันท่านควรให้
ความส าคัญกับสิ่งใดเป็นอันดับแรก 

ก. วิสัยทัศน์ (Vision)  
ข. วัฒนธรรมองค์กร (Competency) 
ค. โครงสร้าง (Structure) 
ง. กลยุทธ์ (Strategy) 
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ข้อ 151ผู้บริหารสถานศึกษาท่านใดเป็นผู้มีสมรรถนะ
การท างานเป็นทีมมากที่สุดตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

ก. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุน 
เสริมแรง ให้ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงาน  

ข. การให้ ช่วยเหลือสนับสนุน เสริมแรง ให้
ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงาน การปรับตัว    เข้า
กับบุคคลอ่ืน 

ค.  การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุน 
เสริมแรง ให้ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงาน การ
ปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืน 

ง.  การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุน 
เสริมแรง ให้ก้าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงาน การ
ปรับตัว    เข้ากับบุคคลอ่ืนหรือ แสดง
บทบาทผู้น้า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ 152 ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้สมรรถนะการท างานเป็น
ทีมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

ก. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุน
เพ่ือนร่วมงาน 

ข. การแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสม 

ค.  การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่
หลากหลาย 

ง. การเสริมแรง ให้ก าลังใจส่งเสริม สนับสนุน
เพ่ือนร่วมงาน ในการปฏิบัติงาน 

จ. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 153ทักษะใดของผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องใช้มากท่ีสุดในสมรรถนะการท างาน
เป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

ก. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุน
เพ่ือนร่วมงาน 

ข. การแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสม 

ค. การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่
หลากหลาย 

ง. การเสริมแรง ให้ก าลังใจส่งเสริม สนับสนุน
เพ่ือนร่วมงาน ในการปฏิบัติงาน 

 

ข้อ 154 ผู้บริหารสถานศึกษาท่านใดมีสมรรถนะการ
ท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด ดีที่สุด 

ก. ผู้บริหารมีการมจัดโครงสร้างของทีมแบบ
ทางการ  (Formal Group)ในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน 

ข. ผู้บริหารมีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง  
บุคคลลากร 
ค. ผู้บริหารมีการให้สมาชิกมีบทบาทและหน้าที่ 
และความรู้สึกร่วมกัน 

ง. ผู้บริหารครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมี 
จุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน 
ข้อ 155บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาของการ
ท างานเป็นทีม ข้อใดส าคัญที่สุด 

ก. การสื่อสาร 
ข. ผู้น า / ภาวะผู้น า 

ค.การประสานงาน 
     ง. การแข่งขัน 
ข้อ 156วงจรคุณภาพPDCA ในบทบาทท่านเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้อใดไม่ถูกต้องเก่ียวกับ P 

ก. การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ข.  การวางโครงสร้างงาน 

     ค.  การวางแผนการปฏิบัติ 
ง.  การอ้านวยการปฏิบัติ 
ข้อ 157วงจรคุณภาพPDCA ในบทบาทท่านเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้อใดถูกต้องเก่ียวกับ  C 

ก. การควบคุมการปฎิบัติงาน 
ข.  การนิเทศผลการปฎิบัติงาน 

     ค.  การติดตามผลการปฎิบัติงาน 
     ง.  การก ากับผลการปฎิบัติงาน 
ข้อ 158รูปแบบการท างานเป็นทีมผู้บริหาร
สถานศึกษาควร การยึดหลัก 3 H ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. Heat 
ข.  Head 

     ค.  Hand 
ง.  Hairy 
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