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แบบทดสอบ 
  

 
ค ำช้ีแจง : ข้อสอบมทีั้งหมด 50 ข้อ ประกอบด้วย 

ตอนที ่1 จงเลือกค ำตอบทีค่ดิว่ำถูกต้องทีสุ่ด ของค ำถำมแต่ละข้อ และน ำไปตอบลงในกระดำษค ำตอบ 50 ข้อประกอบด้วย  
ส่วนที ่1 วดัควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบบริหำรยุทธศำสตร์ทัว่ทั้งองค์กร 
ส่วนที ่2 วดัควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจดัท ำโครงกำรเชิงกลยุทธ์ 
 

  
ตอนที ่1 จงเลือกค ำตอบทีค่ดิว่ำถูกต้องทีสุ่ด ของค ำถำมแต่ละข้อ และน ำไปตอบลงในกระดำษค ำตอบ   
ส่วนที ่1 วดัควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบบริหำรยุทธศำสตร์ทัว่ทั้งองค์กร 
1. หลกัการของ System  Approach  ขอ้ใดคือ result 

ก. Ultimate Outcome 
ข. Outcome 
ค. Output 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
2. ท่ีมาของ Internal  Policy  มาจากแหล่งใดบา้ง 

ก. นโยบายภายในท่ีเกิดจากการใหค้  ารับรองการปฏิบติัราชการของหน่วยงานตน้สงักดั 
ข. ยทุธศาสตร์ชาติ 
ค. วาระแห่งชาติ 
ง. นโยบายรัฐบาลตามสถานะการณ์ 

 
3. หลกัการของการวเิคราะห์ Stakeholder  Needs  คือขอ้ใด 

ก. การมีส่วนร่วม 
ข. การสร้างความเขม้แขง็ของภาครัฐ 
ค. การวเิคราะห์ความคุม้ค่า 
ง. การกระจายนโยบาย 
 

4. Business Needs เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือก าหนดทิศทางในการพฒันาระบบบริหารยทุธศาสตร์ขององคก์ร ซ่ึงเป็นการศึกษาขอ้มูล
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีผา่นมา ( Performance)  และขอ้มูลกบัการเปรียบเทียบกบัองคก์ร และ/หรือกระบวนการปฏิบติังานท่ี
มีความเป็นเลิศเพ่ือน ามาสู่การพฒันาองคก์รต่อไป  ขอ้ความท่ีขีดเสน้ใตห้มายถึง 
ก. Benchmarking 
ข. Competency 
ค. Strategy 
ง. Study and Analyze 
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5. ขอ้ใดเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการประเมินศกัยภาพองคก์ร ( SWOT  Analysis )   
ก. ใชห้ลกัของจริง  สถานท่ีจริง  เหตุการณ์จริง (Fact and Evidence) 
ข. ทุกระดบัมีส่วนร่วม 
ค. ใชป้ระสบการณ์จากการปฏิบติังาน 
ง. ใหค้วามส าคญักบัผลการปฏิบติัหนา้ท่ีผา่นมามากกวา่ในอนาคต 
 

6. ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการก าหนดวสิยัทศันจ์ะตอ้งค านึงถึง  ขอ้ใด 
ก. Policy  Needs 
ข. Stakeholder  Needs 
ค. ผลจากการประเมินศกัยภาพขององคก์ร 
ง. ถูกทุกขอ้ 
 

7. หวัใจของการก าหนดวสิยัทศันคื์อ 
ก. ท าใหทุ้กคนในองคก์รเป็นเจา้ของมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
ข. น าสู่การปฏิบติัใหไ้ดภ้ายในปีเดียวหรือใชเ้วลาใหน้อ้ยท่ีสุด 
ค. ก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 
ง. สั้นๆกระชบัไดใ้จความ3 ประเดน็  คือ  องคก์รคุณภาพมาตรฐานสากล  พฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  และ

บริการประชาชนท่ีประทบัใจ 
 

8. เคร่ืองมือในการท าใหทุ้กคนเป็นเจา้ของหรือมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบวสิยัทศันคื์อ 
ก. การนิเทศงานอยา่งต่อเน่ือง 
ข. การประชาสมัพนัธ์ 
ค. การเช่ือมโยงสู่ตวัช้ีวดัระดบับุคคล 
ง. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

 
9. คุณลกัษณะของพนัธกิจ คือ 

ก. ชดัเจน ไม่คลุมเครือ 
ข. เป็นกรอบใหก้บัหน่วยงานถดัไป 
ค. ภารกิจตามกฎหมาย และภารกิจตามยทุธศาสตร์ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
10. ในระบบบริหารยทุธศาสตร์ค าวา่ พนัธกิจ  กบั  ภารกิจ  มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

ก. ภารกิจเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าตามท่ีไดรั้บมอบหมายตามกฎหมาย  ,  ส่วนพนัธกิจเป็นการปฏิบติังานเพ่ือการบรรลุส่ิงท่ี
องคก์รมุ่งหวงั  และก าหนดเป้าหมายไว ้

ข. พนัธกิจก าหนดโดยรัฐบาล  ส่วนภารกิจก าหนดโดยองคก์รหรือส่วนราชการเอง 
ค. พนัธกิจก าหนดจากภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม  ส่วนภารกิจก าหนดจากภาระหนา้ท่ีประจ าตามกฎหมาย 
ง. พนัธกิจมุ่งผลระยะยาว  ภารกิจมุ่งผลระยะสั้น 
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Goal 

สถานะปัจจบุนัขององค์กร 

Gap  หา่งมาก 

11. จากภาพองคก์รควรจดัท าแผนในลกัษณะใด 
 

ก. Operation  Plan 
ข. Tactical  Plan 
ค. Strategy  Plan 
ง. Routine  Plan 

 
12. ขอ้ใดเป็นประเด็นท่ีถูกตอ้งของการท า SWOT  Matrix 

ก. น าโอกาส  ไปลบจุดอ่อน 
ข. น าจุดแขง็  ไปเพ่ิมโอกาส 
ค. น าจุดแขง็  ไปลบภาวะคุกคาม 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
13. เกณฑใ์นการคดัเลือกตวัช้ีวดัหลกัท่ีส าคญั ( KPI )  ควรพิจารณาถึงขอ้ใด 

ก. เช่ือมโยงกบักลยทุธ์หรือไม่ 
ข. สามารถวดัไดโ้ดยการเก็บขอ้มูลจากหนา้งานจริง  และเก็บโดยผูรั้บผิดชอบงานโดยตรง 
ค. เป็นท่ียอมรับของผูต้รวจประเมิน 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
14. Cross  Functional  KPI  หมายถึงขอ้ใด 

ก. KPI  ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานร่วมกนัรับผิดชอบ 
ข. KPI  ท่ีหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการไดเ้อง  ตอ้งใหผู้ต้รวจสอบมาท าการเก็บขอ้มูล 
ค. KPI  ท่ีก าหนดจากนโยบาย 
ง. KPI  ท่ีผูบ้ริหารตอ้งวดัผลทุกไตรมาส 
 

15. Lag Indicator หมายถึง 
ก. ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดัหลกัขององคก์ร 
ข. ตวัช้ีวดัท่ีเป็นเหต ุ
ค. ตวัช้ีวดัท่ีเป็นผล 
ง. ตวัช้ีวดัท่ีตอ้งบูรณาการกบัองคก์รอ่ืน 

 
16. การบริหารตวัช้ีวดัท่ีส าคญัท่ีสุดจากหวัขอ้ต่อไปน้ีคือ 

ก. การจดัสรรงบประมาณ 
ข. การติดตามผลโดยผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัตวัช้ีวดั 
ค. การศึกษา และวเิคราะห์ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัเพ่ือแกไ้ขหรือป้องกนัหรือพฒันาตวัช้ีวดัตามเป้าหมายใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

หรือใหรั้กษามาตรฐานไวใ้หไ้ด ้
ง. การก าหนดผูจ้ดัเก็บขอ้มูล 
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17. การก าหนดน ้ าหนกัของตวัช้ีวดัพิจารณาจากหลกัเกณฑใ์ดดีท่ีสุด 
ก. ความยาก ง่ายในการบรรลุผล 
ข. ปริมาณผูรั้บผดิชอบ 
ค. ความตอ้งการจากระดบันโยบายโดยตรง หรือเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของพนัธกิจ 
ง. ความทา้ทายของตวัช้ีวดั 

 
18. ในกรณีท่ีมีแผนงาน โครงการอยูแ่ลว้ก าหนดตวัช้ีวดัอยา่งไรจึงดีท่ีสุด 

ก. พิจารณาจากงบประมาณ 
ข. พิจารณาจากผลสมัฤทธ์ิของโครงการ 
ค. พิจารณาจากระยะเวลา 
ง. ถูกทุกขอ้ 
 

19. Policy  Target  หมายถึงขอ้ใด 
ก. การก าหนดเป้าหมายจากส่วนกลางหรือรัฐบาล  ซ่ึงหน่วยงานจะตอ้งก าหนดเป้าหมายท่ีมากกวา่หรือเท่ากนั 
ข. เป้าหมายท่ีใชใ้นการประเมินผูบ้ริหารในองคก์ร ( CEO ) 
ค. เป้าหมายในเชิงนโยบายท่ีใชเ้ป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมาย 
ง. เป้าหมายท่ีทา้ทาย  ซ่ึงองคก์รตอ้งท าตาม 

 
20. ค ากล่าวใดถูกตอ้งเก่ียวกบัการก าหนดตวัช้ีวดัของแผน โครงการ 

ก. พิจารณาวา่ผลลพัธ์ของแผนคืออะไร  จากนั้นจึงน ามาก าหนดเป็น KPI 
ข. วดัจากงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณวา่คงเหลือเท่าใด 
ค. พิจารณาวา่อะไรคือปัจจยัเขา้ ( Input )  ท่ีส าคญัท่ีสุด  ใหน้ าส่วนนั้นมาก าหนดเป็น KPI 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
21. การก าหนดเป้าหมายตอ้งค านึงถึงขอ้ใด 

ก. การหลีกเล่ียงค่าเฉล่ีย 
ข. ตอ้งมีการอนุมติัเป้าหมาย 
ค. ตอ้งทา้ทาย 
ง. ถูกทุกขอ้ 
 

22. องคก์รของรัฐจะประสบความส าเร็จในการบริหารองคก์รเชิงกลยทุธ์ไดอ้ยา่งไร 
ก. ประสานเช่ือมโยงทรัพยากรอยา่งสมดุล 
ข. มีการลงนามใหค้ ารับรองการปฏิบติัราชการ 
ค. เช่ือมโยงสู่การก าหนดเป็นหนา้ท่ีหลกัของผูน้ า ( CEO ) 
ง. ใหผู้เ้ช่ียวชาญมาร่วมก าหนดกลยทุธ์ 
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23. อะไรคือประโยชน์ส าคญัท่ีสุด ท่ีไดจ้ากการบริหารยทุธศาสตร์ 
ก. ยกระดบัสถานะทางการเงิน และสภาพคล่องขององคก์ร 
ข. เพ่ิมระดบัความสามารถของบุคลากร 
ค. เพ่ิมศกัยภาพในการบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ 
ง. เพ่ิมขวญัก าลงัใจของบุคลากร 

 
24. ความหมายของ weakness ในวธีิการ SWOT Analysis คืออะไร 

ก. จุดอ่อนภายใน/ภายนอก องคก์รท่ีอาจท าใหอ้งคก์รไม่บรรลุเป้าหมาย 
ข. จุดอ่อนภายในองคก์รท่ีอาจท าใหอ้งคก์รไม่บรรลุเป้าหมาย 
ค. จุดอ่อนภายนอกองคก์รท่ีอาจท าใหอ้งคก์รไม่บรรลุเป้าหมาย 
ง. บุคลากรภายในองคก์รมีความสามารถไม่เพียงพอ 

 
25. ส่ิงท่ีองคก์รมุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึนเม่ือบรรลุวสิยัทศัน์และพนัธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร์ แลว้ คือความหมายของ………. 

ก.  Vision 
ข.  Mission 
ค.  Goal 
ง.  Strategy 

 
26. เม่ือวเิคราะห์สภาพองคก์รในปัจจุบนั พบวา่บุคลากรส่วนหน่ึงขาดขวญัก าลงัใจในการท างาน ประเด็นดงักล่าวถือเป็น 

ก. โอกาส 
ข. จุดอ่อน 
ค. อุปสรรค 
ง. ผิดทุกขอ้ 

 
27. การจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความมัน่ใจในระบบการท างานขอองคก์ร KPI ขอ้ใดเหมาะสมท่ีสุด 

ก. ร้อยละการรับรู้ขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ 
ข. จ านวนคร้ังการติดต่อหน่วยบริการต่อเดือน 
ค. จ านวนข่าวสารท่ีส่งไปยงัสถานบริการต่อเดือน 
ง. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
 

28. ระบบงานขององคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ ขอ้ใดดีท่ีสุด 
ก. มีมาตรฐานของงานอยา่งชดัเจน ( Standard) 
ข. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานของงาน ( Competency) 
ค. บุคลากรปฏิบติัตามมาตรฐาน และพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง ( Autonomous) 
ง. ทุกขอ้ท่ีกล่าวมา 
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29. องคก์รท่ีประสบความส าเร็จดา้นการบริหารจดัการอยา่งย ัง่ยนืคือองคก์รใด 
ก. สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
ข. มีก าไรทุกปี 
ค. บุคลากรมีการลาออกนอ้ย 
ง. ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถสูง 

 
30. เม่ือกล่าวถึงมาตรฐานของระบบงานตามระบบบริหารยทุธศาสตร์ ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 

ก. เป็นมาตรฐานท่ีสอดคลอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้ 
ข. เป็นมาตรฐานท่ีลดตน้ทุนการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
ค. เป็นมาตรฐานท่ีบุคลากรเขา้ใจตรงกนั 
ง. เป็นมาตรฐานท่ีผูบ้ริหารก าหนด 

 
31. ผูน้ าในการเปล่ียนแปลง จ าเป็นตอ้งจดัใหมี้เพ่ือการบริหารยทุธศาสตร์ขององคก์รใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ โดยในการด าเนินงานจะตอ้ง…… 

ก. คดัเลือกท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ข. คดัเลือกผูท่ี้มีความเป็นกลาง 
ค. คดัเลือกจากผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ ในงาน และมีความสามารถในการบริหารจดัการ การจูงใจผูป้ฏิบติังาน 
ง. เป็นผูบ้ริหารสูงสุด 

 
ส่วนที ่2 วดัควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจดัท ำโครงกำรเชิงกลยุทธ์ 
32. นกับริหารกลยทุธ์ในความหมายใดถูกตอ้งท่ีสุด 

ก. ผูจ้ดัสรรทรัพยากรตามแผนยทุธศาสตร์ 
ข. ผูข้บัเคล่ือนระบบงานการพฒันาดว้ยกลวธีิและวธีิการของกลยทุธ์ 
ค. ผูท้  าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการโครงการตามหนา้ท่ียทุธศาสตร์ 
ง. ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดัท่ีใหค้  ารับรอง 
 

33. คุณลกัษณะท่ีดีของนกับริหารกลยทุธ์  หมายถึงขอ้ใด 
ก. กลา้น าความเปล่ียนแปลงอยา่งชาญฉลาด 
ข. มีองคค์วามรู้ ในกระบวนการยทุธศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ 
ค. มีขีดความสามารถในการใหค้  าปรึกษาแนะน าเพื่อการพฒันาแบบงานใหส้อดคลอ้งกระบวนการ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
34. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ระบบ (System Approach) 

ก. ตอ้งมีการประเมินภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
ข. ปัจจยัเขา้แต่ละปัจจยัจะมีปัจจยัท่ีส าคญัต่อคุณภาพของระบบ 
ค. ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานหมายถึงผลผลิตเป็นส าคญัเท่านั้น 
ง. ตอ้งน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงกระบวนการและปัจจยัน าเขา้ 
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35. ถา้จะท างานแบบครบวงจรตอ้งยดึหลกั PDCAS ขอ้ใดเป็นการอธิบายความหมายของ “S”  ไดดี้ท่ีสุด  
ก. การน าแนวปฏิบติัท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาธ ารงรักษาไวเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบติังานและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
ข. การพฒันางานตามสถานการณ์ 
ค. การผลกัดนัการปฏิบติังานใหเ้ป็นงานประจ า 
ง. การบูรณาการงานอยา่งเป็นระบบ 

 
36. การจดัท าโครงการเชิงกลยทุธ์ตอ้งยดึลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง คือ 

1. ตอ้งรู้ลูกคา้คือใคร 
2. ตอ้งรู้ความตอ้งการลูกคา้ 
3. น าความตอ้งการของลูกคา้สู่การปฏิบติั 
4. ส่งมอบผลงานและบริการท่ีมีคุณภาพใหลู้กคา้ 
5. ประเมินผลและประเมินความพึงพอใจลูกคา้ 
6. ......................................... 

 
จากขอ้ความเบ้ืองตน้  ขอ้ 6 หมายถึงอะไร 
ก. จดัสรรทรัพยากรและส่ิงจูงใจลูกคา้ 
ข. ส่ือสารลูกคา้และรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีและสร้างมูลค่าเพ่ิมร่วมกนั 
ค. บูรณาการงานกบัลูกคา้ 
ง. จ าแนกลูกคา้เป็น ลูกคา้หลกัและลูกคา้รอง 

 
37. การเขียนโครงการเชิงกลยทุธ์ตอ้งยดึหลกัการใด 

ก. การมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ต่อการบริหารโครงการ 
ข. การบริหารโครงการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
ค. การจดัการความเส่ียงท่ีจะคุกคามต่อโครงการ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
38. ขอ้ใดเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีในการ ก าหนดโครงการเชิงกลยทุธ์ 

ก. รวบรวมขอ้มูล ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งบริบทของโครงการเบ้ืองตน้ของปัจจยัแห่งเหตท่ีุตอ้งมีโครงการ 
ข. ยนืยนัเหตุการณ์และเหตผุลตามหลกัการและเหตุผลโครงการท่ีผา่นมา 
ค. น าเสนอหลกัการ ทฤษฏี นโยบาย กฎหมาย ผลงาน วธีิการท่ีเก่ียวขอ้งโครงการอยา่งครอบคลุมรอบดา้น 
ง. ถูกทั้ง ก และ ค 

 
39. การก าหนดวตัถุประสงคโ์ครงการตอ้งค านึกถึงประเด็นใดมากท่ีสุด 

ก. การก าหนดผลสมัฤทธ์ิท่ีมุ่งเนน้ท่ีสอดคลอ้งหลกัการและเหตุผล 
ข. การก าหนดผลสมัฤทธ์ิเป็นไปได ้
ค. การก าหนดผลสมัฤทธ์ิท่ีคิดวา่จะท าใหโ้ครงการบูรณาการได ้
ง. การก าหนดผลสมัฤทธ์ิตามกรอบงบประมาณ 
 



Total Corporate Strategic Management System : TCSMS 

   

-8- 

40. เพราะเหตใุดโครงการกลยทุธ์ตอ้งเช่ือมโยงยทุธศาสตร์การพฒันาของหน่วยงานตน้สงักดัสู่การปฏิบติั 
ก. โครงการเชิงกลยทุธ์ตอ้งของบประมาณจากตน้สงักดั 
ข. ตอ้งใชบุ้คลากรของตน้สงักดัมาปฏิบติังานเป็นส าคญั 
ค. ยดึหลกัการด าเนินงานท่ีสนองตอบต่อนโยบายเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 

 
41. วธีิการไดม้าซ่ึงความตอ้งการลูกคา้ของโครงการใหม่ วธีิการไดเ้หมาะสมท่ีสุด 

ก. การส ารวจความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
ข. การใหลู้กคา้หลกัเขา้มามีส่วนร่วมของโครงการ 
ค. ศึกษาจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
42. โครงการฝึกอาชีพคนพิการขอ้ใดเป็นผลสมัฤทธ์ิ ประเภทผลผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ก. มีผูเ้ขา้รับฝึกอาชีพเป็นไปตามเป้าหมาย 
ข. ผูพ้ิการท่ีรับฝึกอาชีพมีขีดความสามารถในการพ่ึงตน้เองมากข้ึน 
ค. ผูพิ้การพึงพอใจต่อการฝึกอบรม 
ง. ผูพิ้การมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

 
43. ขอ้ใดความจริงของการก าหนดเป้าประสงคข์องโครงการมากท่ีสุด 

ก. ก าหนดการกระท าและผลสมัฤทธ์ิในแต่ละปีท่ีมีความสมัพนัธ์กนั และแสดงใหเ้ห็นการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของการกระท า
และผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึน 

ข. ประเด็นการกระท าท่ีส าคญัท่ีสุดอยูใ่นปีสุดทา้ย 
ค. การเร่ิมตน้ในปีแรกควรจะเร่ิมไดกิ้จกรรมท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
ง. ก าหนดกิจกรรมกระท าท่ีกา้วกระโดดสู่วสิยัทศันข์ององคก์ร 

 
44. การระบุรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย ควรพิจารณาถึง 

ก. ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย 
ข. บริบทของกลุ่มเป้าหมาย 
ค. ปัญหา/ความตอ้งการ/ความเดือดร้อนส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายควรจะไดรั้บ 
ง. ถูกทุกขอ้ 
 

45. หวัใจท่ีส าคญัของการจดัการผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการด าเนินงานของโครงการ คือ 
ก. ระบุคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการทั้งระบบทั้งท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบหลกั ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ข. ก าหนดบทบาทความรับผดิชอบท่ีเป็นไปได ้
ค. ระบุปัญหา อุปสรรค ดว้ยการพิจารณาจากลกัษณะของกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง จากการสอนตามโดยตรง 
ง. ก าหนดมาตรการในการจดัการโดยผูรั้บผิดชอบโครงการ 
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46. โครงการตน้น ้ าหมายถึง 
ก. โครงการท่ีเราตอ้งน าผลผลิตของโครงการนั้น ๆ มาเป็นปัจจยัเขา้ในโครงการ 
ข. โครงการท่ีเราตอ้งน าส่งผลผลิต แก่โครงการนั้น ๆ เพ่ือใชเ้ป็นปัจจยัเขา้ในโครงการ 
ค. โครงการท่ีตอ้งท าก่อนโครงการแรก 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
47. หลกัของการก าหนดตวัช้ีวดัตอ้งยดึหลกั SMART  

S = Specific มีความเจาะจงการวดัผลท่ีชดัเจน  
M = ……………… 
A =Ability มีความสามารถในการด าเนินการใหบ้รรล ุ
R =Reasonable มีเหตุมีผลในการก าหนด 
T =Timely สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด 

ความหมายของ “M” คือ 
ก. Monitoring  ตอ้งมีการติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
ข. Movement  ตอ้งปรับเปล่ียนอยา่งเหมาะสม 
ค. Measurable ความสามารถในการวดัผลได ้เก็บขอ้มูลได ้
ง. Mind การส านึกเก่ียวกบั 

 
48. การก าหนดค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดัของโครงการควรยดึหลกัใดมากท่ีสุด 

ก. การบรรลุไดแ้น่นอน 
ข. การใชท้รัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพ และใชน้อ้ยท่ีสุด 
ค. การไดค้่าคะแนนสูงสุด 
ง. การพฒันาท่ีดีกวา่เดิม และมุ่งเนน้การบรรลุในเป้าประสงคอ์ยา่งสมดุล 

 
49. แผนปฏิบติัการของโครงการ ควรก าหนดกรอบระยะเวลาอยา่งไร 

ก. ก าหนดตามรอบปีงบประมาณ 
ข. ก าหนดตามระยะเวลาท่ีจะใชด้ าเนินการจริง 
ค. ก าหนดโดยพิจารณาจากปีท่ีผา่นมา 
ง. ก าหนดตามนโยบายของตน้สงักดั 

 
50. ขอ้ใดไม่ใช่วตัถุประสงคข์องการบริหารและการวเิคราะห์ความเส่ียง 

ก. เพื่อใหฝ่้ายบริหาร/ฝ่ายปฏิบติัการเขา้ใจหลกักระบวนการของการบริหารความเส่ียง 
ข. เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานไดท้ราบขั้นตอนหรือกระบวนการในการวางแผนและบริหารความเส่ียง 
ค. เพื่อใหท้ราบแนวทางในการหลีกเล่ียงความเส่ียงไม่ใหเ้กิดข้ึน 
ง. เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 
 


