
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชุดคําถามทดสอบ ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (Pre-Test) 

สําหรับผู้เข้าสอบตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปี 2559 

คําช้ีแจง 1. ชุดคําถามฉบับนี้ใช้สําหรับการวัดระดับความรู้ความเข้าใจก่อนการเข้าทดสอบข้อสอบจริง    

               ในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

  2. ชุดคําถามฉบับนี้มีข้อคําถาม 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน มีระยะเวลาในการทดสอบ 30 นาที 

      3. ห้ามเปิดตํารา เอกสารคู่มือเตรียมสอบทุกชนิด 

  4. เฉลยอยู่ในหน้าท่ี 7 ห้ามเปิดดูก่อนทําข้อสอบเสร็จ  

ผลคะแนน  ใครทําได้ 18-20 ข้อ โคตรเก่ง 
   ใครทําได้ 15-17 ข้อ เก่งมาก 
   ใครทําได้ 12-14 ข้อ เก่ง 
   ใครทําได้ 9-11 ข้อ พอใช้ 
   ใครทําได้ 6-8 ข้อ อ่านหนังสือเยอะๆ 
   ใครทําได้ตํ่ากว่า 5 คะแนน ต้องพ่ึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์  

 

 



1.ข้อใดคือการพัฒนาประเทศแบบ " ประเทศไทย๔.๐" 

ก.การพัฒนาประเทศท่ีเน้นภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก   

ข.การพัฒนาประเทศท่ีเน้นอุตสาหกรรมเบา 

ค.การพัฒนาประเทศท่ีเป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก 

ง.การพัฒนาประเทศท่ีเน้นเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

2.ข้อใดคือความหมายเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยท่ีจะพัฒนาสู่ประเทศไทย๔.๐ 

ก.ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม และความหลากหลายเชิงทรัพยากรธรรมชาติ 

ข.ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม 

ค.ความหลากหลายเชิงนวัตกรรม และความหลากหลายเชิงชีวภาพ 

ง.ความหลากหลายเชิงเทคโนโลยี และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม 

3.ขอใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ก.ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากม่ันคง   

ข.เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและประชาชนพ่ึงตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔ 

ค.เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔ 

ง.ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากม่ันคง ภายในปี ๒๕๖๔ 

4.ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ก.พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ 

ข.สร้างสรรค์ชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ 

ค.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว   

ง.เสริมสร้างองค์กรให้มีขัดสมรรถนะสูง 

5.ข้อใดคือเป้าหมายสําคัญของวาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๐ (CDD Agenda 2017) 

ก.สร้างกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน ให้พร้อมทํางานเพ่ือสังคม 

ข.ชุมชนมีศักยภาพเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ค.เศรษฐกิจครัวเรือนมีความม่ันคง ประชาชนใช้ชีวิตในชุมชนอย่างมีความสุข 

ง.เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้ 

6.ข้อใดคือปัจจัยขับเคลื่อน (Drive) ตามวาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๐ (CDD Agenda 2017) 

ก.การพัฒนาอาชีพครัวเรือน   

ข.หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

ค.เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ   

ง.ถูกทุกข้อ 



7.อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นคณะทํางานภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐชุดใด 

ก.คณะทํางานดึงดูดการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ (E1) 

ข.คณะทํางานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) 

ค.คณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) 

ง.คณะทํางานการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้นํา (E5) 

8.ข้อใด ไม่ใช่ กลุ่มอาชีพเป้าหมายการพัฒนาของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 

ก.เกษตร     

ข.แปรรูป 

ค.ท่องเท่ียวโดยชุมชน    

ง.วิสาหกิจชุมชน 

9.เป้าหมายของการดําเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด คืออะไร 

ก.สร้างงานให้ชุมชน ประชาชนพ่ึงตนเองได้     

ข.สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข 

ค.สร้างงานให้เข้มแข็ง ประชาชนพ่ึงตนเองได้   

ง.สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

10.ข้อใดเป็น กระบวนการขับเคลื่อน ๕ ฟันเฟือง (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) ของบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีจังหวัด 

(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 

ก.การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การตลาด การสร้างองค์ความรู้ การสื่อสารสร้างการรับรู้เพ่ือความยั่งยืน 
การบริหารจัดการ 

ข.การสร้างองค์ความรู้ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้เพ่ือความยั่งยืน 
การบริหารจัดการ 

ค.การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้เพ่ือความยั่งยืน 
การบริหารจัดการ 

ง.การบริหารจัดการ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการ
รับรู้เพ่ือความยั่งยืน 

11.ข้อใดเป็นความหมายของ "สัมมาชีพ" ท่ีถูกต้องท่ีสุด 

ก.อาชีพท่ีไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และไม่เบียดเบียนชุมชน 

ข.อาชีพท่ีมีความถนัด ไม่เบียดเบียนตนเอง และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 

ค.อาชีพท่ีไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายได้มากกว่า
รายจ่าย 

ง.อาชีพท่ีไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 



12.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จํากัด เป็นการประสานความร่วมมือของ 5 ภาคีในการพัฒนา ได้แก่ 

 ก.ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ 

 ข. ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน 

 ค.ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ 

 ข. ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถานศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน 

13. กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม อยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ใดตามแผน
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560-2564 

 ก.สร้างสรรค์ชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ 

 ข.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว 

 ค.เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

 ง.เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 

14.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นพันธกิจของกรมการพัฒนาชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 
2560-2564 

 ก.พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ 

 ข.เสริมสร้างทุนชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพ่ึงตนเอง 

 ค.สร้างรระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ง.พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการ
ทํางานเชิงบูรณาการ 

15. กลยุทธ์พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน อยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ใดตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา
ชุมชน ปี 2560-2564 

 ก.สร้างสรรค์ชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ 

 ข.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว 

 ค.เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

 ง.เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 

16.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ 1 ใน 10 ข้ันตอนการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามแนวทางของกรมการ
พัฒนาชุมชน 

 ก.จัดต้ังกฎชุมชนเข้มแข็ง 

 ข.ทําความเข้าใจโครงการทุกครัวเรือน 

 ค.ประชาคมคัดแยกด้วนสันติวิธ ี

 ง.พบปะแกนนํา/ผู้นําธรรมชาติ 



17.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับค่านิยมองค์การของกรมการพัฒนาชุมชน 
  ก. C : Creativity สร้างสรรค์ 
  ข. D : Discovery ใฝ่รู้ 
  ค. E : Empathy เข้าใจ 
  ง. F : Facilitation ทําให้ง่าย 

18.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามการจัดกลุ่ม Quadrant ( A B C D ) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.A : กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (คุณภาพ / ราคาสูง + ปริมาณมาก) 
 ข.B : กลุ่มอนุรักษ์สร้างคุณค่า(คุณภาพ / ราคาสูง + ปริมาณน้อย) 
 ค.C : กลุ่มพัฒนาเข้าสู่การแข่งขัน(คุณภาพ / ราคาสูง + ปริมาณน้อย) 
 ง.D : กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(คุณภาพ / ราคาตํ่า + ปริมาณน้อย) 

19.องค์การสหประชาชาติ ได้กําหนดหลักการดําเนินงานพัฒนาชุมชนไว้ 10 ประการ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ต้องสอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
ข. ต้องเป็นโครงการเอนกประสงค์ท่ีช่วยแก้ปัญหาได้เฉพาะด้าน 
ค. ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปพร้อม ๆ กับการดําเนินงาน 
ง. ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี 

20.ข้อใดถือเป็นอุปสรรคของกรมการพัฒนาชุมชนตามหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกรมการพัฒนาชุมชน 
ก. มีสถาบันการพัฒนาชุมชนและศูนย์ศึกษาทุกพ้ืนท่ีแต่ยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรยังไม่

มากพอ 
ข. มีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีขององค์การมีน้อย ไม่เพียงพอในการให้บริการและพัฒนาเป็นองค์กรดิจิตอล 
ค. บุคลากรมีการขอโอนย้าย 
ง. นโยบายแต่ละหน่วยงานไม่สอดคล้องกัน ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง 

----------------------------------------- 
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