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แบบประเมินตนเองก่อนเรียนหนว่ยที่ 2 

วัตถุประสงค ์เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “สมรรถนะ จริยธรรมและธรรมาภบิาล” 

ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบท่ีถูกต้องที่สุด 

1. ข้อใดหมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่จะปฏิบตัิงานใหไ้ด้ผลงานที่โดดเด่นในสถานการณท์ี่หลากหลาย 
พฤติกรรมที่แสดงออก ไม่ว่าจะเปน็เรื่องความสามารถในการสื่อสาร  การปฏิบัติอย่างมีจติบริการ ท างานอย่างมี
จริยธรรม 

ก. ศีลธรรม 
ข. จริยธรรม 
ค. คุณธรรม 
ง. สมรรถนะ 
จ. ศักยภาพ 

2. ข้อใดเป็นแนวทางการบริหารจัดการบุคคลากรหลักๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับสมรรถนะ  
ก.  จัดสรรเงินเดือนตามหน้าท่ีของงาน 
ข. สนับสนุนสวัสดิการที่ครอบคลุมความจ าเป็นของบุคคล 
ค. วางแผนพัฒนาความสามารถและสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
ง. เลื่อนต าแหน่งงานเป็นประจ าทุกป ี
จ. หมุนเวียนต าแหน่งงานเพื่อการเรยีนรู้ใหม่ ๆ 

3. ข้อใดหมายถึงกรอบสมรรถนะที่ก าหนดขึ้นโดยองค์การเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงานของผู้ปฏิบัติงานกลุม่ต่าง 
ๆ ตามต าแหน่งหน้าท่ี จ านวนสมรรถนะจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานและแตล่ะองค์การ  
โดยเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 6-10 รายการ 

ก. มาตรฐานสมรรถนะ 
ข. เกณฑ์ประเมินสมรรถนะ 
ค. พจนานุกรมสมรรถนะ 
ง. คุณภาพสมรรถนะ 
จ. จรรยาบรรณสมรรถนะ 

4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจรยิธรรม 
ก. ความประพฤติท่ีเป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม 
ข. ความประพฤติทีด่ีที่ชอบ หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกีย่วกับความรูส้ึกรับผิดชอบ บริสุทธ์ิเกีย่วกับจิตใจ 
ค. คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
ง. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลงานที่โดดเด่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย พฤติกรรมที่

แสดงออก 
จ. การปฏิบัตตินตามกฏ ระเบียบ กตกิาที่องค์การก าหนดอย่างเคร่งครดั 

5. ข้อใดหมายถึงการก าหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  นโยบายดังกลา่วถูกสะท้อนให้เป็นแผน
ด าเนินการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
ก. คุณธรรม 
ข. ธรรมาภิบาล 
ค. จริยธรรม 
ง. ยุติธรรม 
จ. จรรยาบรรณ 
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6. ความรับผิดชอบต่อลูกคา้และต่อสิง่แวดล้อม เช่น การมุ่งมั่นท่ีจะลดปัญหามลภาวะด้วยการใช้วัสดุที่น ากลับใช้ซ้ าได้ เพื่อ
การผลิตสินค้า และไม่ใช้วัสดุที่มีสารพิษเจือปนใด ๆ เป็นจรรยาบรรณระดับใด 

ก. บุคคล 
ข. วิชาชีพ 
ค. องค์การ 
ง. สังคม 
จ. ประเทศชาต ิ

7. ข้อใดไม่ใช่หลักของธรรมาภิบาล 
ก. การมีส่วนร่วม 
ข. ความโปร่งใส 
ค. ฉันทามต ิ
ง. ความเสมอภาค 
จ. ความเมตตา 

8. “การที่องค์การจะมีการก ากับดูแลที่ดีได้นั้น ต้องก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับถือ 
ปฏิบัติ  ในขณะเดียวกันต้องบัญญตัิให้ชัดเจนว่าข้อปฏิบตัิที่ต้องท ากันอย่างเคร่งครัดนั้นเป็นเรื่องอะไรและต้องปฏิบตัิกัน
อย่างไร  ข้อปฏิบัติเหล่านีต้้องสอดคล้องกับการประพฤติที่เป็นธรรมชาติและเป็นสิ่งดีงามทีอ่งค์การได้บัญญตัิไว”้เป็นการ
เชื่อมโยงระหว่างเรื่องใดกับเรื่องใด 

ก. จริยธรรมกับจรรยาบรรณ 
ข. จริยธรรมกับกฏ ระเบยีบ 
ค. ธรรมาภิบาลกับจริยธรรม 
ง. คุณธรรมกับกฏ ระเบยีบ 
จ. ธรรมาภิบาลกับกฏ ระเบียบ 

9. ข้อใดหมายถึงความเชื่อของกลุ่มคนในองค์การ ซึ่งมักจะแตกต่างกันแต่ถูกน ามาหล่อหลอมจนกลายเปน็วัฒนธรรม
ขององค์การและจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
ก. จริยธรรม 
ข. ค่านิยม 
ค. กฏระเบียบ 
ง. พันธกิจ 
จ. กลยุทธ์ 

10. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

ก. เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบตัิงานด้านต่าง ๆ ขององค์การ 

ข. เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสญูเสยีต่อองค์การ สังคม สิ่งแวดลอ้ม 
ผู้รับบริการ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี  

ค. เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกดิขึ้นในหน่วยงาน  
ง. เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติและตดิตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
จ. เพ่ือสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์และผลก าไรให้แก่องค์การ 
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แบบประเมินตนเองหลังเรียนหนว่ยที่ 2 

วัตถุประสงค ์เพื่อประเมินความกา้วหน้าในการเรยีนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “สมรรถนะ จริยธรรมและธรรมาภิบาล” 

ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบท่ีถูกต้องที่สุด 

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมรรถนะ 
ก. พฤติกรรมในดา้นกล้าแสดงออก  กล้าพูด กล้าคดิ กล้าที่จะลงมือท า มีความกล้าเสี่ยงท าในสิ่งที่ควรเสีย่ง แสดง

ความสามารถในการริเริม่สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ และแสดงออกถึงความเป็นผู้น า 
ข. การท าคุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานท่ีตนเองรับผิดชอบและสง่ผลเชิง

บวกต่อการด าเนินงานขององค์การ 
ค. การปฏิบัติที่อยู่ในกรอบของคุณธรรมและศีลธรรมอันดี ตั้งอยู่ในสตเิสมอว่าอะไรดี อะไรไมด่ี อะไรควรท า อะไร

ไม่ควรท า ประพฤติแตส่ิ่งที่สังคมยอมรับ และมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความงดงามทางจิตใจเป็นที่ช่ืนชอบของคน
ที่ได้พบเห็น 

ง. การประพฤตแิละปฏิบัติงานท่ีสร้างสรรค์ และผลจากการปฏิบตัิงานนั้นช่วยส่งเสรมิให้การด าเนินงานของ
องค์การในภาพรวมมีประสิทธิผลมากขึ้น 

จ. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลงานที่โดดเด่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
พฤติกรรมที่แสดงออก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความสามารถในการสื่อสาร  การปฏิบัติอย่างมีจิตบริการ ท างาน
อย่างมีจริยธรรม 

2.  ข้อใดคือเหตุผลที่ท าให้การประเมนิสมรรถนะของบุคคลไม่นิยมใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบเดยีวกับท่ีใช้กันในการ  
 ทดสอบความรู ้
ก. สมรรถนะเปน็ความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นความสามารถเชิงพฤติกรรมที่มีผลต่อการท างาน  ไม่ใช่

การวัดความรู้ 
ข. สมรรถนะเป็นสิ่งที่จับต้องไมไ่ด้และไมส่ามารถเขียนบรรยายออกมาได้เหมือนกับการเขียนค าตอบในการสอบ

ข้อเขียน 
ค. สมรรถนะต้องใช้เกณฑ์การประเมนิเฉพาะตามต าแหน่งงาน แต่การสอบข้อเขียนสามารถวัดได้กับทุกต าแหน่ง

งาน 
ง. สมรรถนะเป็นมาตรฐานที่ถูกก าหนดขึ้นมาตามวิชาชีพเฉพาะด้าน จงึไม่เหมาะกับการสอบข้อเขียนซึ่งไม่มีการ

ก าหนดมาตรฐานของค าถาม 
จ. สมรรถนะต้องวัดทั้งความรู้ ความเข้าใจ และการน าไปใช้ว่าตรงตามทฤษฎีมากน้อยเพียงใด แต่การสอบ

ข้อเขียนไมส่ามารถวัดได้ครอบคลมุที่กล่าวมา 
3. วัตถุประสงค์ของการก าหนดกรอบสมรรถนะหรือพจนานุกรมสมรรถนะเพื่อ 

ก. สร้างมาตรฐานการประเมินที่เทียบเท่าสากลและบุคลากรทุกระดับในองค์การยอมรับ 
ข. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการพัฒนาความสามารถและสมรรถนะของบุคคลในอนาคต 
ค. เพิ่มคุณภาพการประเมินโดยเน้นความโปร่งใสและความเป็นธรรม 
ง. ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์ ความส าคัญ และความหมายของสมรรถนะแต่ละตัว

ตรงกัน 
จ. สร้างภาพลักษณด์้านคณุภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การให้มีความน่าเชื่อถือ 

4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะกับจริยธรรม 
ก. สมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีดมีีคณุภาพ สามารถสนับสนุนและเสริมสร้างการมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานท่ียั่งยืน

ขององค์การ 
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ข. สมรรถนะทีจ่ะพัฒนานัน้ ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานบางอย่างท่ีสังคมยอมรับ โดยก าหนดจริยธรรมเป็นส่วน
หนึ่งของสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน และมีมาตรการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาสมรรถนะที่เกี่ยวกบั
จริยธรรมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็ย่อมจะก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างมหาศาล 

ค. สมรรถนะเป็นส่วนหน่ึงของจริยธรรมที่ผู้ปฏิบัติงานต้องฝึกปฏิบัตดิ้วยเพื่อความดีงามของการท างานภายใน
องค์การและเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์การด้านสมรรถนะที่แฝงจรยิธรรม 

ง. สมรรถนะเปรียบได้กับโครงสร้างของการก าหนดกรอบการปฏิบัติงาน ในขณะที่จริยธรรมเปรียบได้กับมาตรฐาน
ที่ใช้ก ากับกรอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางที่ก าหนด 

จ. ถูกทุกข้อ 
5. ข้อใดหมายถึงธรรมาภิบาล 

ก. การด าเนินงานต่างๆ ท่ีถูกต้องตามกฏ ระเบียบที่องค์การก าหนดขึน้ และมีการก าหนดบทลงโทษท่ีชัดเจน 
ข. การพัฒนาองค์การให้สามารถผลติสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อกบัค่านิยมในสังคม โดยเฉพาะลูกคา้ของ

องค์การ  
ค. การก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยก าหนดเป็นนโยบายท่ีสามารถสะทอ้นให้เป็นแผนด าเนินการเพ่ือน านโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
ง. การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การแห่งการพัฒนาตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
จ. ไม่มีข้อใดถูก 

6. ข้อใดเป็นจรรยาบรรณระดับวิชาชีพ 
ก. การพิทักษ์รักษารายการข้อมูลทุกชนิดให้มีความปลอดภัย ผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการบญัชีของ

บริษัทต้องบันทึกข้อมูลอย่างถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ ไม่มีการตกแต่งแก้ไขบิดเบือนจากความเป็น
จริง 

ข. การให้ความส าคัญต่อสิทธิมนุษยชน บริษัทจะปกป้องสิทธ์ิของผู้ที่ท างานร่วมกับเรา เราก าหนดเง่ือนไขการ
ท างานท่ีเหมาะสม ด้วยค่าจ้างท่ียตุิธรรม เราจะไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานท่ีผดิกฎหมายใด ๆ  

ค. การฝึกอบรมให้ความรู้ โดยการจัดโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีสมรรถนะการท างานท่ีสูงอย่าง
ต่อเนื่อง 

ง. การที่องค์การบังคับใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยภาคอุตสาหกรรม  
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการอบรมและได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการถึงความส าคัญ
ของการใช้มาตรฐานที่ก าหนด 

จ. การรักษาความลับของบริษัท รวมทั้งความลับของลูกค้าไม่ให้รั่วไหลไปสูภ่ายนอก อันจะก่อเกิดความเสียหาย
ให้แก่องค์การได ้

7. ข้อใดหมายถึงหลักธรรมาภิบาลทีม่ีการประสานความแตกต่างในผลประโยชน์ของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อหาข้อยุติร่วมกันอัน
จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายและกระบวนการขัน้ตอนใด ๆ ให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้  
ก. การมีส่วนร่วม 
ข. ความโปร่งใส 
ค. ฉันทามติ 
ง. ความเสมอภาค 
จ. ความเมตตา 

8. “การบังคับใช้กฎหมายบังคับให้ธุรกิจมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อไม่สร้างความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นและส่วนรวม
โดยรวม ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เป็นวิธีการสรา้งบทลงโทษแก่ฝา่ยบริหารและคณะกรรมการบริษทั ซึ่งคงให้
ผลได้ในระดับหนึ่ง ”เป็นการเชื่อมโยงระหว่างเรื่องใด 
ก. จริยธรรมกับจรรยาบรรณ 
ข. จริยธรรมกับกฏ ระเบยีบ 



5 
 

ค. ธรรมาภิบาลกับจรรยาบรรณ 
ง. คุณธรรมกับกฏ ระเบยีบ 
จ. ธรรมาภิบาลกับกฏ ระเบียบ 

9. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ก. วิสัยทัศน์ 
ข. ภัยคุกคาม 
ค. ค่านิยมขององค์การ 
ง. พันธกิจ 
จ. หลักธรรมาภิบาล 

10. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
ก. เพ่ือมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ทีจ่ะท าให้เกิดความสูญเสียต่อองค์การ  
ข. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพ 
ค. เพื่อใช้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ  
ง. เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกจิและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 
จ. เพื่อสร้างช่ือเสียง ภาพลักษณ์และผลก าไรให้แก่องค์การ 

 
เฉลยแบบประเมินตนเอง 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
1.    ง 1.    จ 
2.    ค 2.    ก 
3.    ค 3.    ง 
4.    ก 4.    ข 
5.    ข 5.    ค 
6.    ค 6.    ง 
7.    จ 7.    ค 
8.    ค 8.    จ 
9.    ข 9.    ข 
10.   จ 10.   ก 
 

 


