
ขอสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
1.       ขอใดคือทรัพยากรมนุษย 
ก.       Human  Capital                                                            ค. Core Competency 
ข.       Human  Resource                                                       ง.  Human  Resource  Mana
gement 
ตอบ  ข.  Human   Resource 
 
2.       ขอใดคือความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ก.     กระบวนการเพิ่มความรู  ความสามารถ  โดยรวมของประชากรในสังคม  
ข.      กระบวนการเพิ่มความรู  ความชํานาญ  และความสามารถโดยรวมของประชากรในสังคม  
ค.     ผลรวมของความรู  ความชํานาญ  ความถนัดของประชากรทั้งหมดในประเทศ  
ง.      กิจกรรมตางๆ หรือพฤติกรรมตางๆ  ซึ่งจะมีผลตอระดับรายไดที่เปนเงิน 
ตอบ   ข. กระบวนการเพิ่มความรู  ความชํานาญ  และความสามารถโดยรวมของประชากรในสังคม  
 
3.       ขอใดเปนขั้นตอนการบริหารทรัพยากรมนุษย 
ก.       การไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษย                                     ค. การพนจากองคการหรือการทํางาน  
ข.       การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย                     ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ    ง. ถูกทุกขอ 
 
4.       การบริหารทรัพยากรบุคคลในปจจุบันเปนอยางไร 
ก.       ยึดกฎระเบียบเปนที่ต้ัง 
ข.       มุงเนนงานธุรการบุคคลและยึดติดกับกิจกรรมที่ทํา 
ค.       จัดโครงสรางการบริหารโดยยึดกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนหลัก 
ง.       ถูกทุกขอ 
ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 
 
5.       เทคโนโลยีความรู ทักษะ และสมรรถนะซึ่งติดตัวคนในองคกรและมีความจําเปนในการ
ปฏิบัติงาน  เรียกวาอะไร 
ก.       ทุนมนุษย                                                      ค. สมรรถนะ 
ข.       ทรัพยากรมนุษย                                           ง. ความสามารถหลัก 
ตอบ  ก. ทุนมนุษย  
  
6.       ขอใด ไมใช กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ก.       วางแผนกําลังคน                                                         ค. การใหรางวัล 
ข.       การเลื่อนตําแหนง                                                       ง. การบรรจุแตงต้ัง 
ตอบ   ค. การใหรางวัล 
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7.       ขอใดคือลักษณะการบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย 
ก.       ตองรูและเขาใจในงานองคกร 
ข.       ตองสรางความเชื่อมั่น  เช่ือถือ  และซื่อสัตย 
ค.       ตองรูและเขาใจในคนขององคการ 
ง.       ถูกทุกขอ 
ตอบ   ง. ถูกทุกขอ 
 
8.       ขอใดคือประโยชนของการวางแผนทรัพยากรมนุษย 
ก.       ปรับปรงุการใชประโยชนจากทรัพยากรมนุษยของหนวยงาน 
ข.       สรางความรอบคอบเกี่ยวกับกําลังคนไดลวงหนา 
ค.       เตรียมมาตรการรับมือปญหากําลังคนไดแตเนิ่นๆ 
ง.       ถูกทุกขอ 
ตอบ   ง. ถูกทุกขอ 
 
9.       Human  Resource  Scorecard  คืออะไร 
ก.       กระบวนการวิเคราะหความตองการกําลังคนขององคการ  ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง  รวมถึง
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ข.       ตัวช้ีวัดทรัพยากรมนุษย  โดยใช ความรู  ความสามารถ  ทักษะ  การทํางาน  ประสบการณ  คุณลักษณะ
ของแตละบุคคล  มาวัด 
ค.       ตัวช้ีวัดทั้งองคการ และกระจายความสําคัญของปญหาในการวัดผลการดําเนินงานโดยใช  4  ดาน 
ง.       คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ / ความสามารถ  ตลอดจนทัศนคติที่จําเปนในการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตอบ  ข. ตัวช้ีวัดทรัพยากรมนุษย  โดยใช ความรู  ความสามารถ  ทักษะ  กาทํางาน  ประสบการณ  คุณลักษณะ
ของแตละบุคคล  มาวัด 
  
10.    หลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม  คือ 
ก.       MPM                                                             ค. NPM 
ข.       PMN                                                              ง. NMP 
ตอบ   ค. NPM 
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11.    NPM   หมายถึง 
ก.       การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนาระบบบริหารราชการแบบดั้งเดิมไปเปนการพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม 
ข.       การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนาระบบบริหารราชการแบบใหมไปเปนการพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐแนวเกา 
ค.       การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนาระบบบริหารราชการไปใชทั้งแบบเกาและแบบใหม 
ง.       ไมมีขอถูก 
ตอบ  ก. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนาระบบบริหารราชการแบบดั้งเดิมไปเปนการพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม 
 
12.    ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนระบบราชการ 
ก.      ปรับระบบวิธีการบริหารงานจากเดิมที่ตางคนตางทํา  เปนแบบบูรณาการเชื่อมโยง 
ข.      ปรับระบบวิธีการทํางานจากเดิมที่ใชเทคโนโลยีเปนหลัก  มาเปนการใชคน 
ค.      เปลี่ยนการทํางานเพื่อระบบและตามระเบียบ  เปนการทํางานเพื่อผูรับบริการ  
ง.      ปรับเปลี่ยนการติดตอสื่อสารสั่งการ  เปนวงจรเครือขายและประสานงานในแนวราบมากขึ้น สราง
วัฒนธรรมการทํางานแบบมีสวนรวม 
ตอบ   ข. ปรับระบบวิธีการทํางานจากเดิมที่ใชเทคโนโลยีเปนหลัก  มาเปนการใชคน 
 
13.    ขอใด ไมใช ปญหาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
ก.      ใชคนนอย 
ข.      ไมไดรับความเชื่อถือ  ศรทัธาจากประชาชน 
ค.      ทํางานอยูในกระบวนทัศน / คานิยมเดิม 
ง.      การพัฒนายังไมทั่วถึง / ตรงเปาหมาย 
ตอบ   ก. ใชคนนอย 
  
14.    ขอใดเปนปญหาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
ก.      ยังทํางานไมเต็มศักยภาพ 
ข.      คาตอบแทนไมสอดคลองกับคาครองชีพ 
ค.      มีปญหาทุจริงคอรัปช่ัน 
ง.      ถูกทุกขอ 
ตอบ   ง. ถูกทุกขอ 
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15.    ขอใดคือคุณลักษณะของตัวบุคคลที่คาดหวังในภาครัฐ 
ก.      มีคุณภาพ  เปนมืออาชีพ  มีความสามารถในการเรียนรู 
ข.      มีมาตรฐานทางคุณธรรมสูง  ซื่อสัตยสุจริต  ยุติธรรม  
ค.      มีทักษะดานมนุษยสัมพันธ  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  
ง.      ถูกทุกขอ 
ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 
 
16.     ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในกระบวนการบริหารคือ  
        ก.    คน                                                                                          ข.    เงิน  
        ค.    วัสดุสิ่งของ                                                                           ง.     วิธีการจัดการ  
        ตอบ       ก.  คน 
  
17.     ทรัพยากรพื้นฐานของบริหารคือขอใด  
        ก.    คน  เงิน                                                                                 ข.    วัสดุสิ่งของ  
        ค.    วิธีการจัดการ                                                                        ง.    ถูกทุกขอ  
        ตอบ       ง.  ถูกทุกขอ  
 
18.     การกระทําเพื่อใหการทํางานของบุคลากรในองคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในดานการบริหาร  
        งานบุคคลเปนภารกิจโดยตรงของผูใด  
        ก.    ผูจัดการ                                               ข.    หัวหนาฝาย  
        ค.    ผูบริหารระดับสูง                                    ง.    ถูกทุกขอ  
        ตอบ       ค.  ผูบริหารระดับสูง  
 
19.     เปาหมายที่ดีที่สุดในการบริหารงานบุคคลคือขอใด  
        ก.    การมอบหมายงานใหบุคลากรทําอยางมีประสิทธิภาพ  
        ข.    การสรรหาคนดีมาปฏิบัติงานกับองคการ  
        ค.    การพิจารณาความดีความชอบอยางยุติธรรม  
        ง.     การไดคนที่มีความรูความสามารถเหมาะสมมาปฏิบัติงานและรักษาคนเหลานั้นไวตลอดไป  
        ตอบ       ง.  การไดคนที่มีความรูความสามารถเหมาะสมมาปฏิบัติงานและรักษาคนเหลานั้นไวตลอดไป  
 
20   กระบวนการการจัดหนาที่ในการบริหารงานของนักบริหาร คือขอใด  
        ก.    การวางแผน                                         ข.    การจัดองคการ              
        ค.    การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ                                       ง.    ถูกทุกขอ  
        ตอบ       ง.  ถูกทุกขอ  
 
 



 
 
 
21.     ขอใดเปนการคัดเลือกในระบบอุปถัมภ  
        ก.    แตงตั้ง                                          ข.    สอบแขงขัน  
        ค.    สอบคัดเลือก                                   ง.    ถูกทุกขอ  
        ตอบ       ก.  แตงต้ัง  
 
22.     เปาหมายสําคัญในการบริหารงานบุคคลคืออะไร  
        ก.    การหาบุคคลที่มีความรูความสามารถ                               
        ข.    การเสาะแสวงหาคนดีมีคุณธรรมใหแกองคการ  
        ค.    การสรรหา ธํารงรักษาและพัฒนาบุคคลผูมีความรู ความสามารถใหแกหนวยงาน  
        ง.     ถูกทุกขอ  
        ตอบ       ค.  การสรรหา ธํารงรักษาและพัฒนาบุคคลผูมีความรู ความสามารถใหแกหนวยงาน  
 
23.     ภารกิจหลักในการบริหารงานบุคคลคืออะไร  
        ก.    กําหนดความตองการดานบุคลากรของหนวยงาน     ข.  การตอบสนองความตองการของหนวยงาน  
        ค.    การสรรหา ธํารงรักษา พัฒนาและบริการ               ง.    ถูกทุกขอ  
        ตอบ       ง.  ถูกทุกขอ  
 
24.   ระบบการเลนพวก การชอบพอเปนพิเศษ จัดอยูในระบบใด  
        ก.    ระบบทาส                                                  ข.    ระบบอุปถัมภ  
        ค.    ระบบคุณธรรม                                            ง.    ระบบสรรหา  
        ตอบ       ข.  ระบบอุปถัมภ  
 
25.  การพัฒนาองคการคือขอใดตอไปนี้  
         ก.    การทําใหองคการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ปรารถนา  
         ข.    การมอบหมายงานใหคนอื่นทํา  
           ค.    การเพิ่มความรูใหสมาชิกในหนวยงาน  
           ง.     ไมมีขอใดถูก  
        ตอบ       ก.  การทําใหองคการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ปรารถนา  
 
26.  คุณธรรมสําหรับผูบริหาร คือขอใด  
        ก.    สังคหวัตถุ 4                             ข.    อิทธิบาท 4  
        ค.    พรหมวิหาร 4                               ง.    ไมมีขอใดถูก  
        ตอบ       ค.  พรหมวิหาร 4  
 
 
 



27.  สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําใหองคการมีลักษณะเคลื่อนไหว คือ  
        ก.    การสั่งการ                                                                             ข.    การจัดการ  
        ค.    บุคคล                                                                                     ง.    การติดตอสื่อสาร  
        ตอบ       ค.  บุคคล  
 
28.  MBO  คือการบริหารโดยมุงไปตามขอใด 
        ก.    มุงไปที่วิธีการ                                                                       ข.    มุงไปที่ผลงาน  
        ค.    มุงไปที่ตัวบุคคล                                                                   ง.    มุงไปที่วัตถุประสงค  
        ตอบ       ง.  มุงไปที่วัตถุประสงค  
 
29.  นักบริหารหมายถึงขอใด  
        ก.    ผูวินิจฉัยช้ีขาดและสั่งการ                                      ข.    ผูรับผิดชอบตอการดําเนินงาน  
        ค.    ผูที่กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององคการ          ง.    ถูกทุกขอ  
        ตอบ       ง.  ถูกทุกขอ  
 
30.  การบริหารงานโดยวัตถุประสงค ประกอบดวยสิ่งสําคัญคือ  
        ก.    เปาหมาย รวมกันสั่งการ และควบคุมดานการเงิน        
        ข.    เปาหมาย กระบวนการ การตัดสินใจ ผูรับผิดชอบ และประชาชน  
        ค.    เปาหมาย  มาตรฐาน  การตัดสินใจ ผูรับผิดชอบ  และประชาชน  
        ง.     เปาหมาย  แผนงาน  การตัดสินใจ  ผูรับผิดชอบ และประชาชน  
        ตอบ       ข.  เปาหมาย กระบวนการ การตัดสินใจ ผูรับผิดชอบ และประชาชน  
 
31. การบริหารงานแบบ BUREAUCRACY  ของ  MAX WEBER  คือขอใด  
        ก.    บุคคลยอมยอมรับวิธีการนอกแบบโดยมีมนุษยสัมพันธสวนตัว  
        ข.    การที่บุคคลมุงผลสําเร็จของงานเปนสําคัญ โดยไมคํานึงถึงสิ่งใด  
        ค.    มนุษยมีอารมณความรูสึก ไมใชเครื่องจักร จึงไมอาจแยกเรื่องสวนตัวออกจากงานได  
        ง.     ไมมีขอใดถูก  
        ตอบ       ค.  มนุษยมีอารมณความรูสึก ไมใชเครื่องจักร จึงไมอาจแยกเรื่องสวนตัวออกจากงานได  
 
32.  ขั้นตอนแรกของการบริหารงานบุคคล คือขอใด  
        ก.    การวางแผนกําลังคน                                                          ข.    การรับคนเขาทํางาน  
        ค.    การกําหนดโครงสรางการบริหาร                                    ง.    การรับคนเขาทํางาน  
        ตอบ       ก.  การวางแผนกําลังคน  
 
33.  วัตถุประสงคของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ คือขอใด  
        ก.    การใหเกิดความเปนธรรมและเสมอภาค                        ข.    ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  
        ค.    สนับสนุนการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค                        ง.    ถูกทุกขอ  
        ตอบ       ง.  ถูกทุกขอ  



 
34.  Merit System  ตางกับ  Spoils System  ตามขอใด 
        ก.    ความสามารถของบุคคล                                                     ข.    ความมั่นคงในการทํางาน  
        ค.    ความเปนกลางทางการเมือง                                              ง.    ถูกทุกขอ  
        ตอบ       ง.  ถูกทุกขอ  
35.  การพัฒนาดานใดที่เปนพื้นฐานของการพัฒนาสังคม  
        ก.    การพัฒนาอุตสาหกรรม                                                     ข.    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
        ค.    การพัฒนาทางการเมือง                                                     ง.    การพัฒนาเศรษฐกิจ  
        ตอบ       ข.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 
36.  วัตถุประสงคของการบริหารงานบุคคล คือขอใด  
        ก.    การแสวงหาวิธีการทํางานที่ดีที่สุด                 ข.    การวางแผนอัตรากําลังของหนวยงาน  
        ค.    การวางโครงสรางการบริหารในองคการ        ง.    การพัฒนาบุคคลใหเหมาะสมกับงาน  
        ตอบ       ง.  การพัฒนาบุคคลใหเหมาะสมกับงาน  
 
37.  ใครเปนคนเสนอใหมีการกําหนดคาตอบแทนเปนเงินเดือนที่แนนอน  
        ก.    Max Weber                                           ข.    Elton Mayo 
        ค.    Abraham Maslow                                 ค.    Douglas Mcgregor 
        ตอบ       ก.  Max Weber  
 
38.  ระบบอุปถัมภมีขอบกพรองในเรื่องใด  
        ก.    ความลาชาในการทํางาน                               ข.    การเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานไดยาก  
        ค.    หลักประกันความมั่นคงในการทํางาน            ง.    ถูกทุกขอ  
        ตอบ       ค.  หลักประกันความมั่นคงในการทํางาน  
 
39.  การใหบริการของฝายการบริหารงานบุคคลที่เห็นไดชัดเจนคือขอใด  
        ก.    การรับสมัคร  การสัมภาษณ                          ข.    การสอบคัดเลือก  
        ค.    การประเมินการปฏิบัติงานและสวัสดิการ          ง.    ถูกทุกขอ  
        ตอบ       ง.  ถูกทุกขอ  
 
40.  การบริหารงานบุคคลของไทยไดรับวิวัฒนาการมาจากระบบใด  
        ก.    ระบบคุณธรรม                                                                     ข.    ระบบอุปถัมภ  
        ค.    ระบบราชการ                                                                       ง.    ระบบเจาขุนมูลนาย  
        ตอบ       ง.  ระบบเจาขุนมูลนาย  
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41.  การบริหารบุคคล คําวา  “Put the right man on the right job”  หมายถึงขอใด 
        ก.    การใชคนตามความจําเปนของงาน                                 ข.    การบริหารจัดการเกี่ยวกับคน  
        ค.    การใชคนใหเหมาะสมกับงาน                                         ง.    การจัดการเรื่องคนและเรื่องงาน  
        ตอบ       ค.  การใชคนใหเหมาะสมกับงาน  
 
42.  การบริหารบุคคลในปจจุบันมีลักษณะที่สําคัญตามขอใด  
        ก.    การพัฒนาและแรงงานสัมพันธ                              ข.    การบริหารตามหลักวิทยาศาสตร  
        ค.    การใหความสําคัญทางดานสวัสดิการแกคนงาน          ง.    ถูกทุกขอ  
        ตอบ       ง.  ถูกทุกขอ  
 
43.  การบริหารเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร  
        ก.    คนและเงิน                                           ข.    คนและงาน  
        ค.    เงินและงาน                                          ง.    ถูกทุกขอ  
        ตอบ       ข.  คนและงาน  
 
44.  ผูนํามีกี่ประเภท  
        ก.    2  ประเภท                                                                            ข.    3  ประเภท  
        ค.    4  ประเภท                                                                            ง.    5  ประเภท  
        ตอบ       ข.  3  ประเภท 
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ต้ังแตขอ 1. - 10. ขอใดเปนปรากฏการณที่สะทอนถึงอิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมของการบริหารทรัพยากร
มนุษยในภาครัฐ ดังตอไปนี้ 
     (1)  ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ                          (2)  อุดมการณหรือแนวความคิด 
     (3)  โครงสรางประชากร                            (4)  ประวัติศาสตร เช้ือชาติ เผาพันธุ 
 
1.    การอนุมัติใหเปดรับสตรีเขารับศึกษาในโรงเรียนเหลาทัพได 
        ตอบ  2        
2.    การแตงต้ัง พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ เปนรองนายกรัฐมนตรี และรับผิดชอบงานดานตางประเทศเพื่อสัมพันธ
ที่ดีระหวางไทยกับเขมร เเอคกรุป 
       ตอบ  2 
3.    การระงับนมปนเปอนสารเมลามีนจากประเทศจีนของรัฐบาลทุกประเทศซึ่งสงผลตอการเสียชีวิตของเด็ก  
       ตอบ  3        
4.    ในหลวงพระราชทานเงิน 10 ชวยประชาชนในเขตประสบอุทกภัยอยางเรงดวน 
        ตอบ  1        
5.  การบัญญัติเรื่องการรักษาจรรยาขาราชการ ใน พ.ร.บ. ขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2551 
        ตอบ  5        
6.    การสงเสริมนาโนเทคโนโลยีใหนํามาใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
        ตอบ  5        
7.    การขยายระบบการศึกษาใหมีการเตรียมความพรอมใหเด็กต้ังแตวัย 2 ขวบครึ่ง 
        ตอบ  3        
8.    การเปดกวางใหนายจางรับคนตางดาวลงทะเบียนการจางไดในธุรกิจตาง ๆ หลากหลายดานมากขึ้น 
        ตอบ  4        
9.    นโยบายการกําหนดเขตพื้นที่ควบคุมใหกับคนญวนอพยพเฉพาะใน 14 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
        ตอบ  4        
10.  รัฐกําหนดหามการตั้งรกรากหรือที่อยูอาศัยบนเขตพื้นที่ซึ่งทํามุมเกิน 34 องศาขึ้นไป เพราะถือวาเปนเขต
ภูเขาและปาไม 
       ตอบ 1 
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ต้ังแตขอ 11.-20.    ขอใดเปนปรากฏการณที่สะทอนถึงอิทธิพลของหลักการของแนวความคิดดังตอไปนี้ ซึ่งมี
ผลตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 
        (1)  การปฏิวัติอุตสาหกรรม                                 (2)  การจัดแบบวิทยาศาสตร 
        (3)  หลักการพื้นฐานของการจัดการ                       (4)  หลักสังคมวิทยาหรือมนุษยสัมพันธ 
        (5)  หลักการบริหารสมัยใหม 
 
11.  ขอเสนอใหขาราชการทํางานที่บาน ของ ก.พ. 
        ตอบ  2        
12.  ขอเสนอใหกําหนดคาจางแรงงานตามอัตราคาครองชีพที่เปนจริงของสหภาพแรงงานแหงประเทศไทย 
        ตอบ  1        
13.  กรมอาชีวศึกษาเนนการเปดหลักสูตรสรางผูเช่ียวชาญทางดานเครื่องจักรกลโรงงานใหมากขึ้น 
        ตอบ  1 
14.  ขอกฎหมายที่กําหนดใหโรงงานใดซึ่งมีคนงานเกินกวา 200 คนขึ้นไปใหมีนักจิตวิทยาประจําโรงงานดวย 
        ตอบ  4        
15.  การต้ังธนาคารสมองใหเปนศูนยรวมของผูบริหารอาวุโส เพื่อทําหนาที่เปนผูแนะนําใหคําปรึกษาแก
หนวยงานตาง ๆ 
        ตอบ  3        
16.  การนําระบบสรางเครือขายเพื่อประสานงานระหวางกลุมคนพิการมาใชในสมาคมคนพิการ 
        ตอบ  5        
17.  การเสริมสรางสมรรถนะใหกับคนพิการเพื่อชิงชัยในกีฬาพาราลิมปก 
        ตอบ  2        
18.  การสรางคลังขอมูลดานแรงงานของกระทรวงแรงงานเพื่อการวางแผนพัฒนาฝมือแรงงาน 
        ตอบ  3        
19.  การพัฒนาประชากรไทยในปจจุบันเนนใหประชาชนไทยมีทางเลือกในการรักษาพยาบาลหลาย ๆ ทางเลือก 
มากกวาเดิม 
        ตอบ  5        
20.  การพัฒนาคนของระบบราชการเนนการประสานทั้ง 3 มิติ คือ สติปญญา ความสามารถที่จะเรียนรู จิตยินดี
ใหบริการและมีจริยธรรมซือ่สัตย 
        ตอบ  4   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ต้ังแตขอ 21.-25. ขอใดสะทอนถึงแนวคิดในการพัฒนาของคนไทยตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 
     (1)  การพอประมาณ     (2)  ความมีเหตุผล        (3)  การสรางภูมิคุมกัน        
     (4)  การมีคุณธรรม       (5)  การมีความรู 
 
21.  ระบบการศึกษาเนนการสรางคนให  
        ตอบ  2        
22.  องคการจูงใจใหคนใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด 
        ตอบ   
23.  การสนับสนุนใหพนักงานไดรับทุนเพื่อการศึกษาเลาเรียนตอในระดับสูงขึ้นไป 
        ตอบ  3        
24.  การเนนใหเยาวชนไทยมีพฤติกรรมขยัน อดออม และซื่อสัตย 
        ตอบ  4        
25.  แนวคิดเรื่องการจัดการความรูมาใชในกระบวนการตาง ๆ ของหนวยราชการมากขึ้นกวาในอดีต 
        ตอบ  5   
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