
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  

คะแนนทีเฉลี่ย (Average T Score) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการพัฒนา 

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 



แบบสรุปผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการพัฒนา  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

คะแนน 
Z  

score 
T  

score 
คะแนน 

Z  
score 

T  
score 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

ค่าเฉลี่ย       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       

รวมคะแนนก่อนและหลังการพัฒนา  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการ

พัฒนา 
 

S.D. ของคะแนนก่อนและหลังการ
พัฒนา 

 

ค่าความแตกต่างของคะแนนทีเฉลี่ย
(Average T score) 

 

อัตราการเพ่ิมของคะแนน  T Score  
 

  



คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการพัฒนา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

คะแนน 
Z  

score 
T  

score 
คะแนน 

Z  
score 

T  
score 

1  26 0.53 55.28 28 0.93 59.30 
2  24 -0.54 44.63 29 1.30 62.97 
3  22 -1.25 37.53 28 0.93 59.30 
4  23 -0.54 44.63 29 1.30 62.97 
5  25 -0.18 48.18 26 0.20 51.97 
6  22 -1.25 37.53 27 0.56 55.64 
7  20 -1.96 30.44 27 0.56 55.64 
8  20 -1.25 37.53 28 0.93 59.30 
9  26 0.17 51.73 26 0.20 51.97 
10  22 -1.25 37.53 26 0.20 51.97 
11  25 -0.18 48.18 27 0.56 55.64 
12  22 -1.25 37.53 28 0.93 59.30 
13  22 -1.25 37.53 24 -0.54 44.64 
14  24 -0.89 41.08 29 1.30 62.97 
15  23 -0.89 41.08 26 0.20 51.97 
16  24 -0.54 44.63 28 0.93 59.30 
17  22 -1.25 37.53 25 -0.17 48.31 
18  24 -0.54 44.63 28 0.93 59.30 
19  22 0.88 58.83 28 0.93 59.30 
20  22 -1.25 37.53 28 0.93 59.30 
21  26 0.20 51.97 29 1.30 62.97 
22  22 -0.54 44.64 26 0.20 51.97 
23  22 -1.27 37.31 27 0.56 55.64 
24  24 -0.90 40.98 26 0.20 51.97 
25  27 -0.17 48.31 30 1.66 66.63 
26  23 -1.27 37.31 29 1.30 62.97 
27  25 -2.00 29.99 30 1.66 66.63 
28  20 -2.00 29.99 28 0.93 59.30 



ที ่ ชื่อ-สกุล 
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

คะแนน 
Z  

score 
T  

score 
คะแนน 

Z  
score 

T  
score 

29  19 0.20 51.97 29 1.30 62.97 
30  24 -1.27 37.31 29 1.30 62.97 
31  24 -0.17 48.31 25 -0.17 48.31 
32  24 -1.27 37.31 26 0.20 51.97 
33  25 -1.27 37.31 28 0.93 59.30 
34  25 -0.54 44.64 29 1.30 62.97 
35  27 -0.90 40.98 29 1.30 62.97 
36  21 -0.54 44.64 29 1.30 62.97 
37  25 -1.27 37.31 24 -0.54 44.64 
38  25 -0.54 44.64 26 0.20 51.97 
39  25 -1.27 37.31 29 1.30 62.97 

ค่าเฉลี่ย 23.41 - 42.48 27.51 - 57.52 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.983   1.587   

รวมคะแนนก่อนและหลังการพัฒนา 1986 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและ 

หลังการพัฒนา 
25.46 

S.D. ของคะแนนก่อนและ 
หลังการพัฒนา 

2.81 

ค่าความแตกต่างของคะแนนทีเฉลี่ย
(Average T score) 

15.03 

อัตราการเพ่ิมของคะแนน  T Score 35.389 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

คะแนนค่าทีเฉลี่ย (Average T score)  
ของผลสัมฤทธิท์างการเรียน  

ปี พ.ศ. 2557 และ ปี พ.ศ. 2558 
 

 



แบบสรุปผลการพัฒนาของผู้พัฒนาปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา 
ตามเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
ผู้เข้ารับการพัฒนา  

คนที่ 
คะแนน ปี พ.ศ.2557 คะแนน ปี พ.ศ.2558 

คะแนน Z-Score T-Score คะแนน Z-Score T-Score 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
  



ผลการวิเคราะห์ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การพัฒนาของผู้พัฒนาปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา 
ตามเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

คะแนนค่าทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนา ปี พ.ศ.2557 และปี พ.ศ.2558   
 

ผู้เข้ารับการพัฒนา  
คนที ่

คะแนน ปี พ.ศ.2557 คะแนน ปี พ.ศ.2558 
คะแนน Z-Score T-Score คะแนน Z-Score T-Score 

1 26 -0.35 46.50 28 0.66 56.62 
2 24 -1.36 36.37 29 1.17 61.68 
3 25 -0.86 41.44 28 0.66 56.62 
4 26 -0.35 46.50 29 1.17 61.68 
5 27 0.16 51.56 26 -0.35 46.50 
6 24 -1.36 36.37 27 0.16 51.56 
7 25 -0.86 41.44 27 0.16 51.56 
8 27 0.16 51.56 28 0.66 56.62 
9 27 0.16 51.56 26 -0.35 46.50 
10 29 1.17 61.68 26 -0.35 46.50 
11 28 0.66 56.62 27 0.16 51.56 
12 29 1.17 61.68 28 0.66 56.62 
13 28 0.66 56.62 24 -1.36 36.37 
14 26 -0.35 46.50 29 1.17 61.68 
15 27 0.16 51.56 26 -0.35 46.50 
16 28 0.66 56.62 28 0.66 56.62 
17 24 -1.36 36.37 25 -0.86 41.44 
18 27 0.16 51.56 28 0.66 56.62 
19 27 0.16 51.56 28 0.66 56.62 
20 27 0.16 51.56 28 0.66 56.62 
21 27 0.16 51.56 29 1.17 61.68 
22 28 0.66 56.62 26 -0.35 46.50 
23 29 1.17 61.68 27 0.16 51.56 
24 27 0.16 51.56 26 -0.35 46.50 
25 24 -1.36 36.37 30 1.67 66.74 
26 26 -0.35 46.50 29 1.17 61.68 
27 24 -1.36 36.37 30 1.67 66.74 
28 27 0.16 51.56 28 0.66 56.62 
29 27 0.16 51.56 29 1.17 61.68 
30 25 -0.86 41.44 29 1.17 61.68 
31 26 -0.35 46.50 25 -0.86 41.44 
32 24 -1.36 36.37 26 -0.35 46.50 



ผู้เข้ารับการพัฒนา  
คนที ่

คะแนน ปี พ.ศ.2557 คะแนน ปี พ.ศ.2558 
คะแนน Z-Score T-Score คะแนน Z-Score T-Score 

33 24 -1.36 36.37 28 0.66 56.62 
34 25 -0.86 41.44 29 1.17 61.68 
35 24 -1.36 36.37 29 1.17 61.68 
36 25 -0.86 41.44 29 1.17 61.68 
37 20 -3.39 16.13 24 -1.36 36.37 
38 21 -2.88 21.19 26 -0.35 46.50 
39 25 -0.86 41.44 29 1.17 61.68 

 
คะแนนท่ีเฉลี่ย  2557  = 45.85 
     2558  = 54.15 
การเปลีย่นแปลง 8.31 คิดเป็นร้อยละ 18.12 
 

  



แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 

 
ค าช้ีแจง  ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และท า เครื่องหมาย X  ในกระดาษค าตอบท่ีแนบมาพร้อมนี ้

 
1.ข้อใดไม่ใช่ข้อจ ากัดของการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการค้าเสรีระหว่างประเทศ   

ก. แต่ละประเทศพยายามส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศตน 
ข. มีสินค้าเกษตรที่คลา้ยคลึงกัน  
ค. การปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของตนเป็นหลัก 
ง. การไมไ่ด้ก าหนดมาตรฐานร่วมกันในการวางแผนการผลติ 

2. ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่มีการปกครองในรูปแบบใด 
ก. แบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  
ข. แบบประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี  
ค. แบบเผดจ็การสังคมนิยมคอมมวินิสต์  
ง. แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์

3. การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี ส่งผลกระทบทางบวกต่อไทย ยกเว้นข้อใด 
 ก. ความร่วมมือในอาเซยีนในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนจะเพิ่มมากขึ้น 
 ข. แรงงานมีฝีมือของไทยจะมีโอกาสท างานในประเทศสมาชิกอาเซยีนมากขึ้น  

ค. จะมีแรงงานมฝีีมือท่ีมาจากประเทศสมาชิกอาเซียน มาช่วยในการพัฒนาและขับเคลื่อน 
              เศรษฐกิจไทยเพิ่มมากขึ้น 

ง. จะมีแรงงานจากประเทศสมาชกิอาเซียนเข้ามาแข่งขันในตลาดแรงงานในไทยมากข้ึน   
4. สถานการณด์้านการศึกษาในปัจจุบันต่อไปนี้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องได้รับการพัฒนา/ส่งเสริมเพื่อเข้า 
   สู่ประชาคมอาเซียน ยกเว้นข้อใด  

ก. การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
ข. อัตราส่วนนักเรียนต่อครูทุกระดับการศึกษา 
ค. การศึกษาของประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
ง. ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

5. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นโอกาสในการเปิดเสรีอาเซียนที่กระทบต่อการศกึษาไทย 
 ก. การเข้าสู่บรรยากาศการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษา  
 ข. การขยายหุ้นส่วนความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการ 
 ค. การดึงดูดบคุลากรที่มีคณุภาพเข้าสู่สถาบันการศึกษา 
 ง. การขยายตลาดทางการศึกษา 
6. ข้อใดอธิบายค าว่า “เทคโนโลยใีนสถานศึกษา” ได้ครอบคลมุที่สดุ  
 ก. เป็นการน าอุปกรณ์สมัยใหมม่าใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 ข. เป็นการประยุกต์เอาเทคนิค วิธีการ แนวความคิด อุปกรณ์และเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในงานวิชาการ  

ค. เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบรหิาร วิชาการ และบริการของสถานศึกษา  
ง. เป็นการน าเทคโนโลยมีาใช้เพื่องานบริหารสถานศึกษา  



7. หากผู้บริหารสถานศึกษาต้องการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ในการติดต่อสื่อสารกับครูในสถานศึกษา 
   ควรเลือกใช้เทคโนโลยีใด 
 ก. โทรศัพท์มือถือ 
 ข. เครือข่ายสังคมออนไลน์  
 ค. วีดิทัศน์ตามต้องการ 
 ง. เว็บไซต ์
8. ผู้บริหารสถานศึกษาใดใช้เทคโนโลยีเพื่องานบริการได้เหมาะสมที่สุด 
 ก. ใช้ไลน์ในการติดต่อกับผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียน 
 ข. ใช้ยูทูปในการเผยแพร่เนื้อหาของครูให้นักเรียนศึกษานอกเวลาเรยีน 

ค. ใช้การประชุมทางไกลผ่านวดีิทัศน์ในการติดต่อกับผู้บรหิารเขตพืน้ท่ี 
ง. ใช้เฟสบุ๊คในการเผยแพร่การด าเนินงานของโรงเรียน  

9. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการพูด? 
ก. จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัต ิ
ข. จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ค. จึงเรียนมาเพื่อปฏิบัตติาม 
ง. ถูกทุกข้อ 

10. เป้าหมายของการพูดสื่อสารคอืข้อใด? 
ก.พรุ่งนี้เจอกันที่เก่าเวลาเดมินะ 
ข. เธอรู้เรื่องนี้ดีที่สดุช่วยเอางานนีไ้ปท าทีนะ 
ค. จะพูดอะไรคิดถึงใจเคา้บ้างนะ 
ง. คุณงานน้ีผมต้องการด่วนนะ 

11. วาทะของผู้บริหารที่สร้างแรงบันดาลใจมากท่ีสุดคือ 
 ก. น้องตั้งใจและเอาใจใส่งานดีจังเลย 
 ข. ผมเห็นว่าทุกคนท าได้ด ี
 ค. ผมเชื่อมือคณุมากนะ  
 ง. ท างานแบบคุณนี่จะไปรอดไหมเนี่ย 
12. วาทะเชิงลบท่ีสุดของผู้บริหารคือ 
 ก. ผมได้ข่าวว่าคุณไม่ค่อยใส่ใจในงานเลย 
 ข. ผมอยากให้คณุทบทวนการท างานของคุณว่าจะเป็นข้าราชการอยูด่ีไหม 
 ค. คุณน่าไปท าอาชีพอ่ืนนะท่ีไม่ใช่ข้าราชการ  
 ง. ทุกข้อน้ าหนักเชิงลบเท่าๆกัน 
13. ใครสามารถใช้เทคโนโลยปีระกอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก. ชาติ ใช้เกมออนไลน์ในการสร้างรายได้ให้กับตนเองระหว่างการท างานในส านักงาน 
ข. ชูชัย ใช้ Facebook เพื่อหาแฟน เนื่องจากตัวเองโสดมานาน 
ค. ชิงชัย ใช้ We Chat ในการให้ก าลังใจนักร้องที่ตนเองช่ืนชอบให้ได้เข้ารอบต่อไป 
ง.  ชูชาติ ใช้ Line ในการส่งหนังสอืเชิญและประสานงานวิทยากร  

  



14. ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษาสู่อาเซียนท่ีส าคัญประการแรกของกระทรวงศึกษาธิการคือ 
        ก. เน้นการพัฒนาคนสูส่ังคมแห่งการเรยีนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
        ข. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก  
        ค.ร่วมกันจัดท าหลักสูตรการเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของประเทศสมาชิก  
        ง. ร่วมกันพัฒนาบุคลากรใหต้รงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 
15. แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2556-2558 เกี่ยวกับการเตรยีม 
     ความพร้อมบุคลากรภาครัฐสูป่ระชาคมอาเซียนตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ข้อใด 
        ก.ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        ข.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้า  
        ค.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเตบิโตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม  
        ง.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสรา้งสมดลุและปรับระบบบริหารจดัการภายในภาครัฐ  
16. คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงคส์ู่การรวมตัวของประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวกับ 
     การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงานตรงกับคุณลักษณะข้อใด 
        ก. มีความเป็นนานาชาต ิ
       ข. มีความเป็นมืออาชีพ  
        ค. มีความเป็นผู้สนับสนุน 
        ง. มีความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
17. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการกอ่ตั้งประชาคมอาเซียน 
       ก. เปลี่ยนมาใช้เงินตราสกลุเดียวกัน 
       ข. ท าให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า 
      ค. มีอ านาจต่อรองทางการค้ากับตา่งชาติเพิ่มขึ้น  
      ง. ท าให้ชนพ้ืนเมืองมีสิทธ์ิในการลงทุนมากกว่าต่างชาติ 
18. อาชีพท่ีเมื่อเปิดประชาคมในป ีพ.ศ.2558 เเล้วสามารถเคลื่อนย้ายเเรงงานได้อย่างเสรี คือ 
      ก. หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว นักบัญชี 
     ข. หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม สถาปตัยกรรม นักส ารวจ นักบัญชี 
      ค. หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม แพทย์ ครู เกษตรกร 
      ง. หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม สถาปตัยกรรม ต ารวจ ช่างภาพ 
19. ข้อใดเป็นผลความร่วมมือของอาเซียน 

ก. เขตการลงทุนอาเซียน 
ข. เขตการค้าเสรีอาเซียน 
ค. ความร่วมมือด้านบริการของอาเซียน 
ง. ถูกทุกข้อ  

20. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการร่วมกลุม่ของอาเซียน 
ก. เพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
ข. เพื่อส่งเสรมิความมั่นคงปลอดภยัทางการเมือง 
ค. เพื่อร่วมกันต่อต้านการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ  
ง. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ 

  



21. ข้อใดเป็นความร่วมมือทางด้านสังคมในอาเซียน 
ก. ตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซยีน  
ข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ 
ค. ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย 
ง. ชักชวนให้ประเทศต่าง ๆ นับถือพุทธศาสนา 

22. ผู้ฟังที่ไม่เห็นด้วยและแสดงออกคือคนประเภทใด? 
ก. คลื่นใต้น้ า 
ข. พันธมิตร 
ค. ต่อต้าน  
ง. พลังเงียบ 

23. คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงคส์ู่การรวมตัวของประชาคมอาเซียนในประเด็น 
     ความเป็นมืออาชีพ คือ 
       ก มีทัศนะเชิงบวกต่ออาเซียนและประชาคมอาเซียน   
       ข ท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิโดยยดึเป้าหมายร่วมกัน 
       ค เป็นผู้น าเชิงรุก 
       ง สามารถให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานระดับสากล  โปร่งใส  คล่องตัว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
24. การบริหารโดยมุ่งผลส้มฤทธ์ิมจีุดเน้นส าคัญในเรื่อง 
       ก วัตถุประสงค์ (Objective)  และผลลัพธ์ (Outcomes) 
       ข ปัจจัยน าเข้า (Input) และผลผลิต (Output) 
       ค ปัจจัยน าเข้า (Input)และผลลัพธ์ (Outcomes) 
       ง ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcomes)  
25. ข้อใดไม่ใช่ตัวบ่งช้ีของการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
       ก ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์การน านวัตกรรม/ทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน 
       ข คุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบรูณ ์
       ค ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง 
       ง ก าหนดวิสัยทัศน์ของตนเอง  
  



ข้อสอบ 

การพัฒนาสมรรถนะวิชาการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. ข้อใดเป็นเหตผุลความจ าเป็นท่ีส าคัญที่สุดในการน าสมรรถนะมาใช้ในหน่วยราชการ 

ก. เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ ทักษะ ตามทันเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ การบริหารจัดการองค์กรสมยัใหม่ 

ข. เพื่อให้ทันสมัยเทียบเคียงกับหน่วยงานเอกชนท่ีน าสมรรถนะมาใช้แล้ว 

ค. เพื่อให้การบริหารบุคคลากรขององค์การด าเนินไปอย่างมีทิศทางและเพื่อพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและ

ประสิทธิผลของหน่วยงานภาครัฐ 

ง. เป็นเครื่องมือท่ีช้ีน าแนวทางการพฒันาทั้งในระดับบุคคลและองค์กรได้ 

2. ข้อใดกล่าวได้อยา่งชัดเจนท่ีสดุเกี่ยวกับสมรรถนะ 

ก. สมรรถนะเป็นทักษะ ความรู้และความสามารถ หรือพฤติกรรมของบคุลากรที่จ าเป็นใน 

การปฏิบัติงานใดงานหน่ึง 

ข. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ท าใหบุ้คลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลงานโดดเด่นกว่าคนอ่ืนๆ 

ค. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และแรงจูงใจท่ีมีความสมัพันธ์กัน 

ง. สมรรถนะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาและไมค่่อยจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป 

3. องค์ประกอบใดของสมรรถนะที่ระบบราชการน ามาใช้ในการพัฒนางาน 

ก. ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรม 

ข. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competencies) 

ค. สมรรถนะระดับองค์กร และสมรรถนะระดับบุคคล 

ง. ถูกทุกข้อ 

4. การพัฒนาบุคคลแบบใดที่ไมไ่ด้น าแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช้ 

ก. นายศิริชัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเขา้ร่วมสัมมนาการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

ข. นางศิรินาถ ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่การเงินเข้ารับการอบรมบัญชีต้นทุน 

ค. นางศิริทิพย์ ต าแหน่งนักวิชาการเข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร 

ง. นายศิริโชค ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไปเข้ารับการอบรมการประชาสมัพันธ์แนวใหม่ 

5. ผลข้อใดเกดิขึ้นหากไม่มีการประเมินสมรรถนะ 

ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การจะไม่อยู่ในระดับสูงเท่าทีค่วร 

ข. องค์กรจะด้อยความสามารถในการบริหารเชิงรุกและการพัฒนาในระยะยาว 

ค. องค์กรด้อยความสามารถในการปรับตัว เพื่อแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ หรือเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของสังคม สิ่งแวดลอ้ม 

ง. ถูกทุกข้อ 

6. การประเมินผลงานของบุคคลมีกี่กรณ ี

ก. 1 กรณ ี

ข. 2 กรณ ี

ค. 3 กรณ ี      ง. 4 กรณี 



7. อะไรคือคณุสมบัติของผู้ทีส่ามารถเลื่อนให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษได้ 

ก. ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี

ข. ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ป ี

ค. ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ป ี

ง. ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ป ี

8. การขอนับระยะเวลาเกื้อกูล หมายถึงข้อใด 

ก. การขอนับระยะเวลาในสายงาน 

ข. การขอนับระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง 

ค. การขอนับระยะเวลาตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ง. การขอนับระยะเวลาในสายงาน และการขอนับระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง 

9. เอกสารการสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษคือข้อใด 

 ก. ใบสมัคร ข้อเสนอแนวความคิดฯ แบบสรุปผลการปฏบิัติงานท่ีผ่านมา 

 ข. ใบสมัคร ผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ข้อเสนอแนวความคิดฯ แบบสรุปผลการปฏิบตัิงาน 

              ที่ผ่านมา 

 ค. ใบสมัคร ผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ข้อเสนอแนวความคิดฯ 

 ง. ใบสมัคร ผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา แบบสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา 

     10. การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง จะท าได้เมื่อใด 

 ก. วันท่ีส่วนราชการส่งผลงานให้หน่วยงานการเจ้าหน้าท่ี 

 ข. วันท่ีหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีไดร้ับผลงานที่มีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกรรมการแก้ไขผลงาน 

              โดยไม่เป็นสาระส าคัญของผลงาน 

 ค. วันท่ีหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีส่งเรื่องให้กรรมการอ่านผลงาน 

 ง. ถูกท้ัง ก. และ ค. 

11 ค าในข้อใด ไม่มีความสัมพันธ์กับการประเมิน (Evaluation) 

ก. การตัดสิน 

ข. เกณฑ์ (Criteria) 

ค. คุณค่า (Value) 

ง. การวัด (Measurement) 

12 ข้อใดคือองคป์ระกอบของการประเมินเน้นการตัดสินใจ ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของ Stufflebeam) 

ก. Context Input Process และ product 

ข. Control Input Process และ Probably 

ค. Control Input Process และ Product 

ง. Context Input Process และ Probably 

  



13 ตัวแปรที่มีค่าแสดงถึงปริมาณหรือภาพสะท้อนลักษณะลักษณะของทรัพยากรการด าเนินงานหรือ 

ผลการด าเนินงานท่ีต้องการศึกษาในเวลาใดเวลาหนึ่งหมายถึงข้อใด 

ก. ตัวบ่งช้ี (Indicator) 

ข. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 

ค. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

ง. ตัวแปรสอดแทรก (Intervening Variable) 

14 ตัวบ่งช้ีใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรอืประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานได้คือข้อใด 

ก. ตัวบ่งช้ีอิงกลุ่ม (Non-referenced Indicators) 

ข. ตัวบ่งช้ีสมบูรณ์ (Absolute Indicators) 

ค. ตัวบ่งช้ีเกี่ยวกับการแจกแจง ( Distributive Indicators) 

ง. ตัวบ่งช้ีผลส าเร็จของงาน (Key Performance Indicators) 

15 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการมีองค์ประกอบท่ีส าคัญอยา่งน้อย 3 ส่วน ตามข้อใด 

ก. วัตถุประสงค์ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน 

ข. วัตถุประสงค์ ตัวแปร และเกณฑ์การประเมิน 

ค. ตัวบ่งช้ี ส่วนอ้างอิง และเกณฑ์การประเมิน 

ง. ตัวบ่งช้ี ส่วนอ้างอิง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

16 ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R (Routine to Research) 

ก. พัฒนางานประจ าที่ท าทุกวัน ให้เป็นผลการวิจัย 

ข. เปลี่ยนปญัหาหน้างาน ให้เป็นผลการวิจัย 

ค. เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพือ่พัฒนางานและองค์กร 

ง. เป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เน้นการทดลอง 

17 องค์ประกอบของ R2R มี 4 อย่าง ดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. โจทย์วิจัยต้องมาจากปัญหาในการท างาน 

ข. ผู้วิจัยเป็นผู้ท างานประจ าขึ้นเอง 

ค. ผลลัพธ์ของงานวิจัยวัดไดโ้ดยตรงจากผู้รับบริการ 

ง. การน าผลการวิจยัไปใช้ สามารถท าได้อย่างกว้างขวางทุกองค์กร 

18. ระเบียบวิธีวิจยัที่ใช้ใน R2R คืออะไร 

ก. วิจัยเชิงปริมาณ 

ข. วิจัยเชิงคุณภาพ 

ค. วิจัยเชิงทดลอง 

ง. วิจัยเชิงปฏิบัติการ 

  



19 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. การวิจัยคือ การค้นควา้เพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา 

ข. การใช้สติปัญญาในการคดัสรรเลือกเฟ้นความรู้ที่เหมาะแก่การใช้งาน 

ค. การใช้ความรู้ด้วยระเบียบวิธีวิจัยและการวเิคราะห์ทางสถิติที่ซับซ้อน 

ง. การใช้ความรู้ ความสามารถในการค้นคว้าหาค าตอบท่ีถูกต้องส าหรบัปัญหาที่ต้องการศึกษา 

20 ข้อใดเป็นรูปแบบการวจิัยที่ถูกต้องตามขั้นตอนการวิจยั 

ก. หาข้อมูลเบื้องต้น เก็บข้อมลู พัฒนาโครงการวิจยั วิเคราะห์ข้อมลู เขียนรายงาน 

ข. หาข้อมูลเบื้องต้น พัฒนาโครงร่างวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลู เขยีนรายงาน 

ค. พัฒนาโครงการรา่งวิจัย หาข้อมูลเบื้องต้น เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลู เขียนรายงาน 

ง. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลู หาข้อมูลเบื้องต้น พัฒนาโครงร่างวิจัย เขียนรายงาน 

21. ข้อใดไม่ใช่การหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

ก. ความเที่ยงตรง 

ข.. ความเชื่อมั่น 

ค. อ านาจจ าแนก 

ง. ความเป็นสากล 

22. การอภิปรายผลการวิจัยควรจดัไว้ในส่วนใด 

ก.. บทที่ 1 

ข. บทที่ 3 

ค. บทที่ 4 

ง. บทที่ 5 

23. ข้อใดไม่ใช่วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ก.. ใช้การคาดคะเน 

ข. ใช้สูตรค านวณ 

ค. ใช้ตารางส าเร็จรูป 

ง. ใช้เกณฑ์ร้อยละ 

24. ความส าคัญของการวิจยัควรน าเสนอในส่วนใด 

ก. บทที่ 1 

ข.. บทที่ 3 

ค. บทที่ 4 

ง. บทที่ 5 

25. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือในการวิจยั 

ก. แบบสอบถาม 

ข. แผนการจัดการเรียนรู ้

ค. นวัตกรรม 

ง..โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 


