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เจาะขอ้สอบปฏบิตังิานดา้นพฒันาธุรกจิ ธ.ก.ส. 

 
 
 
 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย..... 
 

 ฝา่ยวชิาการ สถาบนั THE BEST CENTER 
 
สงวนลิขสิทธ์ิตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
 

ราคา 200 บาท 
 
 
  จดัพิมพแ์ละจาํหน่ายโดย 

 

The Best Center InterGroup Co., Ltd. 
บริษทั เดอะเบสท ์เซ็นเตอร ์อนิเตอรก์รุป๊ จาํกดั 

บริหารงานโดย ดร.สิงห์ทอง บัวชุมและอาจารย์จันทนี บวัชุม (ติวเตอร์กุ้ง ย่าน ม. ราม) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เลขที่ 2145/7 ซอยรามคาํแหง 43/1 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท.์ 0-2718-8861, 0-2718-6273,0-2314-1492, 0-2318-6868 โทรสาร. 0-2718-6274 

              www.thebestcenter.com หรอื www.facebook.com/bestcentergroup 
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คาํนาํ 
 
 
 

  ชุดเจาะข้อสอบ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เล่มนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะผู้จัดทําได้เรียบ
เรียงขึ้นเป็นเล่มประกอบด้วยการเจาะข้อสอบให้ตรงกับแนวท่ีกําหนดในการออกสอบให้มาก
ท่ีสุด  เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สําหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ 
 
     ทางสถาบัน THE BEST CENTER  ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดทําหนงัสือ 
เล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวบขึ้นจากประสบการณต์รงคณะทีมของสถาบัน THE BEST CENTER   
ท่ีมีประสบการณ์ มาจดัทําเป็นหนังสือชุดนีข้ึ้น เพื่อให้ผู้ท่ีสอบได้เตรียมตวัอ่านล่วงหน้า มีความ 
พร้อมในการทําข้อสอบ  
 
  อนึ่งขอให้ทุกท่านท่ีใช้ตําราเล่มนี้จงประสบกับความสําเร็จสมความมุ่งม่ันและ
ตั้งใจของท่านในตําแหน่งท่ีต้องการ พร้อมกันนี้ทางคณะผู้จัดทําและสถาบัน THE BEST 
CENTER ขอน้อมรับข้อบกพร่องใด ๆ อันจะเกิดขึ้นและยินดีรับฟังเพื่อนําไปแก้ไขในการ
จัดพิมพ์ครั้งต่อไป 
 
 
 
 

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน 
ฝ่ายวิชาการ 

สถาบัน The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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                                  สารบญั 
 
       เจาะข้อสอบเกีย่วกบัประวตัิความเป็นมา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และงานของ ธ.ก.ส.   1 
         เจาะข้อสอบเกีย่วกบัหลกัการบริหารเบือ้งต้น       4 
          เจาะข้อสอบเกีย่วกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ       5        
          เจาะข้อสอบเกีย่วกบัการตลาด         7 
         เจาะข้อสอบเกีย่วกบัสินเช่ือเกษตร        8 
         เจาะข้อสอบเกีย่วกบัการพฒันาชุมชน        9 

     เจาะข้อสอบเกีย่วกบัพระราชบัญญตัิธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 12 
        เจาะข้อสอบเกีย่วกบันโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ธ.ก.ส. และทางด้านการเงิน การบัญชี     43 
        เจาะข้อสอบเกีย่วกบัการพฒันาชนบทและชุมชน      78 
   เจาะข้อสอบเกีย่วกบัเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น                   92 
       เจาะข้อสอบเกีย่วกบัคุณธรรมและจริยธรรมในการทาํงาน                 100 
       เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านเศรษฐกจิ สังคม และการเมือง                102 
       เจาะข้อสอบภาคสนามจริง  การบัญชี                    116 
       เจาะข้อสอบภาคสนามจริง การตลาด สินเช่ือ เศรษฐศาสตร์ การเงินและงบประมาณ            141 
       เจาะข้อสอบองค์การสมัยใหม่ การบริหารและการจัดการ ชุดที ่1                164 
       เจาะข้อสอบ ชุดที ่2                    189 
       เจาะข้อสอบ ชุดที ่3                    200 
       เจาะข้อสอบความรู้เกีย่วกบัเหตุการณ์ปัจจุบันทัว่ไปทางการเมือง สังคม และเศรษฐกจิ            230 
       เจาะข้อสอบการพฒันาชนบทและชุม ธรรมภิบาล  รวมอกี 2 ชุด              247 
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เจาะข้อสอบปฏิบัตงิานด้านพฒันาธุรกจิ ธ.ก.ส.   1 

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

ความรู้เกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และงานของ ธ.ก.ส. 

 

1. ในกรณทีี่การปรับบทบาทของธนาคารสู่ชนบทมทีั้งหมดกีท่ศวรรษ 

 1.   ทศวรรษท่ี 1 (พ.ศ. 2509 – 2519) 

 2.   ทศวรรษท่ี 3 (พ.ศ. 2530 – 2539) 

 3.  ทศวรรษท่ี 4 (พ.ศ. 2540 – 2549) 

 4.  ทศวรรษท่ี 5 (พ.ศ. 2550 –  ปัจจุบนั) 

 ตอบ 4. 
 

2. การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การพฒันาชนบท อยู่ในทศวรรษที่เท่าไร 

 1.  ทศวรรษท่ี 1     2.  ทศวรรษท่ี 3  

 3.  ทศวรรษท่ี 4     5.  ทศวรรษท่ี 5 

 ตอบ 3. 

3. ใครเป็นประธานคณะกรรมการ ธ.ก.ส. 

 1.  ผูบ้ริหารสูงสุดของ ธ.ก.ส. 

 2.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

 3.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์

 4.  นายกรัฐมนตรี 

 ตอบ 2. 

4. ใครที่ได้ช่ือว่าเป็น “บิดาแห่งสินเช่ือเกษตร” 

 1.  นายจาํเนียร  สาระนาค 

 2.   นายสมหมาย ภาษี 

 3.  นายกิตติรัตน ์ณ ระนอง 

 4.  นายจาํเนียร  สาระสิน 

 ตอบ  1. 
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เจาะข้อสอบปฏิบัตงิานด้านพฒันาธุรกจิ ธ.ก.ส.   2 

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

5. ข้อใดต่อไปนีค้อื พนัธกจิ ธ.ก.ส. 

 1.  การบริหารความเส่ียงใหแ้ก่ลูกคา้ 

 2.  พฒันาและใหบ้ริการท่ีส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 3.  การส่งเสริมสภาพคล่องใหร้ะบบเศรษฐกิจฐานราก 

 4.  การบริหารคุณภาพหน้ีสินเกษตรกร 

 ตอบ 2. 

6. ข้อใดต่อไปนี ้คอื ยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส. 

 1.  พฒันาการบริหารใหม่ท่ีเกษตรกรตอ้งใชแ้ละเพ่ิมจุดบริการท่ีเขา้ถึงไดง่้าย 

 2.  การบริหารความเส่ียงใหแ้ก่ลูกคา้ 

 3.  การบริหารคุณภาพหน้ีสินเกษตรกร 

 4.  ถูกเฉพาะ ขอ้ 2 และ ขอ้ 3 

 ตอบ 4 

7. สถานะทางกฎหมายของ ธ.ก.ส. เป็นอย่างไร 

 1.  เป็นสถาบนัธนาคารระดบัชาติมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สงักดักระทรวงการคลงั 

 2.  เป็นสถาบนัทางการเงิน สงักดักระทรวงพาณิชย ์

 3.  เป็นธนาคารพฒันาชนบท สงักดักระทรวงพาณิชย ์

 4.  เป็นธนาคารพฒันาชนบท สงักดักระทรวงการคลงั 

8. ธ.ก.ส. ส่งเสริม การร่วมกลุ่มเป็น สกต, คาํว่า สกต. หมายถึง 

 1.  สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการเกษตร 

 2.  สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาด 

 3.  สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการผลิต  

 4.  สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการพฒันา 

 ตอบ  2. 

9. ระบบบริหารที่เรียกว่า SEPA คอือะไร 

 1.  ระบบการบริหารกิจการท่ีดี 

 2.  ระบบบริหารคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

 3.  ระบบบริหารคุณภาพของสถาบนัธนาคาร 
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เจาะข้อสอบปฏิบัตงิานด้านพฒันาธุรกจิ ธ.ก.ส.   3 

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

 4.  ระบบบริหารคุณภาพของสถาบนัการเงิน 

 ตอบ 2. 

10. ข้อใดต่อไปนีค้อื หลกัการเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

 1.  หลกัซ่ือสตัยสุ์จริต หมายถึง การดาํเนินงานดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์

อนัมิชอบเพ่ือตนเอง 

 2.  หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน 

 3.  หลกัเสมอภาคเป็นธรรม คือ การดาํเนินงานเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับและมีความเท่าเทียมกนั

ในการยดึถือปฏิบติั 

 4.  ถูกเฉพาะขอ้ 1.และ ขอ้ 3 

 ตอบ 4. 

11. ในกรณต้ีองการค้นหาข้อมูลเกีย่วกบั ธ.ก.ส. ทางระบบอนิเทอร์เน็ต ควรเข้าเวบ็ไซคอืใด 

 1.  www.Baad.or.th 

 2.  www.baab.ox 

 3.  www.baac.or.th 

 4.  www.bank.or.om 

 ตอบ 3. 

12. ถ้าประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของ ธ.ก.ส. ได้ตามกฎหมายใด 

 1.  พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 

 2.  พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 3.  พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 2545 

 4.  พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2540 

 ตอบ 2. 
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เจาะข้อสอบปฏิบัตงิานด้านพฒันาธุรกจิ ธ.ก.ส.   4 

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

ความรู้เกีย่วกบัหลกัการบริหารเบือ้งต้น 

 

1. ปัจจัยในการบริหารธุรกจิ คอืข้อใด 

 1.  คน เงิน 

 2.  วสัดุ ส่ิงของ ประชาชน 

 3.  คน เงิน วิธีการ วสัดุส่ิงของ 

 4.  คน เงิน วิธีการ วสัดุส่ิงของ ตลาด เคร่ืองจกัร 

 ตอบ 4. 

3. ข้อใด คอื ความหมายของประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

 1.  ความสามารถของการดาํเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องนโยบายภายใตเ้ง่ือนไขทาง

ทรัพยากรท่ีมีอยู ่

 2.  การบริหารในลกัษณะของการปฏิบติัท่ีตอ้งอาศยัความรู้ 

 3.  การบริหารใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไวเ้ป็นสาํคญั 

 4.  ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ 1. 

4. ข้อใดเป็นขั้นตอนกระบวนการวนิิจฉัยส่ังการ 

 1.  พิจารณาผลดีผลเสีย 

 2.  ดาํเนินการและวิธีปฏิบติั 

 3.  พิจารณาปัญหา 

 4.  ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ 4. 

5. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยข้อใด 

 1.  เงิน คน ตลาด 

 2.  วสัดุส่ิงของ การจดัการ เคร่ืองจกัร 

 3.  คน เงิน วสัดุส่ิงของ การจดัการ 

 4.  ตลาด คน 

 ตอบ  3. 
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เจาะข้อสอบปฏิบัตงิานด้านพฒันาธุรกจิ ธ.ก.ส.   5 

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

6. การบริหารการผลติ มีความสําคญัตามข้อใด 

 1.  การบริหารระหวา่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 

 2.  การบริหารการผลิตมีส่วนสาํคญัในการส่งเสริมใหอ้งคก์ารเจริญเติบโตและดาํเนินงานให้

บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 3.  การบริหารจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัปัจจยัการผลิตมากยิง่ข้ึนและช่วยสร้างความมัน่คง

ใหก้บัองคก์รธุรกิจ 

 4.  ถูกเฉพาะขอ้ 2. และ 3. 

 ตอบ 4. 
 

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

ความรู้เกีย่วกบัจริยธรรมจรรยาบรรณ 

 

1. ข้อใดเป็นการบริหารกจิการและสังคมที่ด ีซ่ึงเป็นหลกัปฏิบัตสํิาหรับพนักงานรัฐวสิาหกจิ 

 1.  หลกันิติธรรม    2.  หลกัความโปร่งใส 

 3.  หลกัการปกครอง    4.   ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ  4. มีทั้งหมด 7 ประการ คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมี

ส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า หลกัการปกครอง 

2. ข้อใดเป็นความสําคญัของจริยธรรม และจรรยาบรรณต่อธนาคาร 

 1.  เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหบ้ริหารและพนกังานทุกคนซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการพฒันา

ธนาคารและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

 2.  มีความเจริญกา้วหนา้ของธนาคาร 

 3.  การยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ดีงาม โดยรณรงคใ์หพ้นกังานประพฤติปฏิบติั 

 4.  ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ 1. 

3. จรรยาบรรณของพนักงานธนาคารที่ใช้บังคบัในปัจจุบันแบ่งเป็นกีด้่าน อะไรบ้าง 

 1.  2 ดา้น คือจรรยาบรรณต่อลูกคา้  จรรยาบรรณต่อตนเอง 

 2  3  ดา้น คือจรรยาบรรณต่อลูกคา้  จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อสงัคม 

Exa
mpl

e



เจาะข้อสอบปฏิบัตงิานด้านพฒันาธุรกจิ ธ.ก.ส.   6 

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

 3. 4 ดา้น  คือจรรยาบรรณต่อลูกคา้  จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อสงัคม และ

จรรยาบรรณต่อผูร่้วมงาน 

 4. 5 ดา้น คือ คือจรรยาบรรณต่อลูกคา้  จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อสงัคม 

จรรยาบรรณต่อผูร่้วมงาน และจรรยาบรรณต่อองคก์ร 

 ตอบ 4. 

4. วตัถุประสงค์ของการให้พนักงาน ธ.ก.ส. มจีรรยาบรรณคอืข้อใด 

 1.  พนกังานตอ้งมีจรรยาบรรณต่อลูกคา้ 

 2.  เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและความยัง่ยนืของธนาคาร 

 3.  เพ่ือสนบัสนุนอยา่งจริงใจดูแลเอาใจใส่ในทุกขสุ์ข 

 4.  เพ่ือเสริมสร้างความสามคัคี 

 ตอบ 2. 

5. ข้อใดเป็นลกัษณะเฉพาะของงานบริการ 

 1.  การใหว้ามช่วยเหลือหรือการดาํเนินการเพ่ือประโยชนข์องผูอ่ื้น 

 2.  สร้างทศันคติต่อบุคคลองคก์รไดม้าก การบริการสามารถจะสร้างความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ 

 3.  การปฏิบติัทางวาจา ตอ้งใชถ้อ้ยคาํชวนฟัง นํ้าเสียงไพเราะชดัเจน 

 4.  ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ 2. 

6. มหัีวใจบริการ หมายถึง 

 1.  ใชก้ริยา วาจา สุภาพ เหมาะสม 

 2.  การปฏิบติัทางใจ ตอ้งทาํจิตใจใหเ้บิกบานแจ่มใส 

 3.  การอาํนวยความสะดวก การช่วยเหลือ การใหค้วามกระจ่าง การสนบัสนุน การเร่งรัดการ

ทาํงานตามสายงาน 

 4.  การใหบ้ริการในทุกกรณีจะตอ้งแสดงวา่ผูรั้บบริการมีความสาํคญั 

 ตอบ 3.  

7. ข้อใดเป็นส่ิงที่ไม่ควรปฏิบัตใินการให้บริการ 

 1.  ดาํเนินการล่าชา้เพราะความล่าชา้ไม่ตรงเวลาทาํความเสียหายใหผู้รั้บบริการได ้

 2.  รู้สึกขุ่นเคืองท่ีจะตอ้งรับหนา้ 
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 3.  ไม่ปล่อยใหจิ้ตใจหม่นหมอง ใจลอย ขาดสมาธิในการทาํงาน 

 4.  การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

 ตอบ 1. 

8. เป้าหมายของการบริการคอืข้อใด 

 1.  ยิม้แยม้แจ่มใส ทกัทา้ย ช่วยเหลือ ดว้ยความเตม็ใจโดยเร็วและมีคุณภาพ 

 2.  การอาํนวยความสะดวก การช่วยเหลือประชาชน 

 3.  ช่วยใหค้วามสะดวกในดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

 4.  ผิดทุกขอ้ท่ีกล่าวมา 

 ตอบ 1. 

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

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการตลาด 

 

1. ข้อใดคอืความหมายของการตลาด 

 1.  กระบวนการวางแผนและบริหารในดา้นแนวความคิด การกาํหนดราคา การส่งเสริม

การตลาด 

 2.  มีอาํนาจในการตดัสินใจซ้ือเพ่ือใหไ้ดรั้บความพอใจของตน 

 3.  การผลิตสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค 

 4.  ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสิทธ์ิความเป็นเจา้ของในสินคา้ 

 ตอบ 1. 

2. การตลาดมคีวามสําคญัต่อผู้บริโภคตามข้อใด 

 1.  การใหผู้ผ้ลิตเร่งพฒันาสินคา้หรือบริการของตนใหมี้คุณภาพ 

 2.  การแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการขององคก์รไปสู่ผูบ้ริโภค 

 3.  สามารถเลือกสรรสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน ทาํใหสิ้นคา้มีราคาท่ีถูก

ลง 

 4.  เป็นปัจจยัใหเ้กิดการกระจายรายได ้และการจา้งงานเพ่ิมมากข้ึน 

 ตอบ 3. 
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3. ข้อใดเป็นแรงกระทบทางการตลาดซ่ึงมีผลกระทบต่อการลงทุน 

 1.  ผูซ้ื้อสินคา้,  ผูแ้ข่งขนัรายใหม่ 

 2.  ผลิตภณัฑเ์ก่า 

 3.  เคร่ืองจกัร 

 4.  การพฒันาผลิตภณัฑต์วัใหม่ 

 ตอบ 1. 

4. ข้อใดเป็นตลาดที่ทําการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าของไทย 

 1.  ตลาดเอด็ เอ ไอ 

 2.  ตลาดหลกัทรัพยข์องไทย 

 3.  ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย 

 4.  ตลาดส่งเสริมการเกษตรล่วงหนา้ 

 ตอบ 3. 
 

ความรู้เกีย่วกบัสินเช่ือเกษตร 

 

1. ข้อใดเป็นอตัราดอกเบีย้ในระบบธนาคารปัจจุบัน 

 1.  อตัราดอกเบ้ีย ลอยตวั 

 2.  อตัราดอกเบ้ียศูนยเ์ปอร์เซ็นตต์ลอดสัญญา 

 3.  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

 4.  ถูกเฉพาะ 1. และ 3. 

 ตอบ 4. 

2. ข้อใดคอื สินเช่ือ “เงนิออมลูก” 

 1.  ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียตามระยะเวลา 

 2.  การบริการเงินฝาก ธ.ก.ส.เพ่ือลูกรักเป็นบริการเพ่ือความรัก 

 3.  ฝากประจาํ เพ่ือลูกรัก 

 4.  ผิดทุกขอ้ 

 ตอบ 2. 
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3. ข้อใดเป็นประเภทของสินเช่ือ ธ.ก.ส. ในปัจจุบัน 

 1.  สินเช่ือกลุ่มบุคลหรือรับวิสาหกิจชุมชน 

 2.  สินเช่ือเปิดเทอม 

 3.  สินเช่ือเงินประกนัภยั 

 4.  ถูกเฉพาะขอ้ 1 และ 2. 

 ตอบ 4. 

4.   ข้อใด คอื สินเช่ือฟาสต์แทร็ก 

 1.  สินเช่ือรอการขายผลผลิต 

 2.  สินเช่ือเพ่ือติดตั้งระบบ NGV 

 3.  สินเช่ือโฮมสเตยไ์ทย 

 4.  สินเช่ือกลุ่มบุคคล 

 ตอบ 1. 
 

ความรู้เกีย่วกบัการพฒันาชุมชน 

 

1. ข้อใดเป็นปรัชญาขั้นมูลฐานของพฒันาชุมชน 

 1.  การพฒันาพลงัและขีดความสามารถของชุมชนมีความสาํคญัยิง่ต่อชีวิตของบุคคล 

 2.  มุ่งพฒันาคุณภาพของคนใหดี้ข้ึน 

 3.  ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงตามแผนงาน 

 4.  การพฒันาคนใหมี้คุณภาพดีข้ึน 

 ตอบ 1 

2. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายในการพฒันาชุมชน 

 1.  มุ่งพฒันาคุณภาพของคนใหดี้ข้ึน 

 2.  มุ่งพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

 3.  มุ่งท่ีจะใหป้ระชาชนมีความรับผิดชอบชุมชนในการทาํกิจกรรมของชุมชน 

 4.  ผิดทุกขอ้ท่ีกล่าวมา 

 ตอบ 3. 
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3. ข้อใดเป็นหลกัในการวางแผนโครงการพฒันาชุมชน 

 1.  ตอ้งบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงแนวทางในการประเมินผลไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2.  การจดัทาํแผนและโครงการตามความเหมาะสม 

 3.  ตอ้งมีการติดตา และประเมินผล 

 4.  การแสวงหาขอ้เทจ็จริง 

 ตอบ 1. 

4. ข้อใดเป็นหลกัการพฒันาชุมชน 

 1.  ความเหมาะสมและประโยชนข์องโครงการ 

 2.  หลกัการแบบช่วยใหเ้กิดความคิด 

 3.  หลกัการพฒันาชุมชนแบบสัง่การ 

 4.  หลกัการพฒันาชุมชนในการลงทุน 

 ตอบ 2. 

5. ข้อใดเป็นการวเิคราะห์องค์ประกอบของโครงการพฒันาชุมชน 

 1.  ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

 2.  วิธีประเมินผล 

 3.  ทรัพยากรท่ีใช ้

 4.  วิธีการดาํเนินการ 

 ตอบ 1.  

6. ข้อใดเป็นองค์ประกอบหลกัของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 1.  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

 2.  การตดัสินใจ การใชท้รัพยากร 

 3.  การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 

 4.  ถูกเฉพาะ 1 และ 3. 

 ตอบ 4. 

7. ข้อใดคอืความหมาย ของวสิาหกจิชุมชน 

 1.  กิจการของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การใหบ้ริการหรือการอ่ืน ๆท่ีดาํเนินการโดยคณะ

บุคคลท่ีมีความผกูพนั 
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 2.  การมุ่งเนน้การสร้างโอกาสและเพ่ิมรายไดท้ั้งในระดบัครัวเรือน 

 3.  เป็นกระบวนการประกอบกิจการของชุมชนเพ่ือชุมชนสามารถพึ่งตนเองได ้

 4.  เป็นธุรกิจชุมชนเนน้ท่ีการบริหารจดัการมุ่งสู่ตลาด 

 ตอบ 1. 

8. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของวสิาหกจิชุมชน 

 1.  ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 

 2. เนน้วิธีคิดและกระบวนการเรียนรู้มากท่ีสุด 

 3.  เงินทุนท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 

 4.  คนในชุมชนไดช่้วยกนัคิด 

 ตอบ 1. 

9. SMCE คอือะไร 

 1.  วิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง 

 2.  ธุรกิจชุมชน 

 3.  วิสาหกิจชุมชนขนาดยอ่มและวิสาหกิจขนาดจ๋ิว 

 4.  วิสาหกิจชุมชนขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดจ๋ิว 

 ตอบ 3. 
 

----------- 
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ความรู้เกีย่วกบัพระราชบัญญตัธินาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 

 

1. พ.ร.บ. ธนาคารธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศใช้เมือ่ปี พ.ศ.ใด 

 1.  พ.ศ. 2509 

 2.  พ.ศ. 2512 

 3.  พ.ศ. 2535 

 4.  พ.ศ.2540  

 ตอบ 1.  พ.ศ.2509 

2. การจัดตั้งธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพือ่ให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่

บุคคลใด 

 1.  เกษตรกร 

 2.  เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 

 3.  เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร 

 4.  เกษตรกรและร้านคา้เกษตรกรรม 

 ตอบ 3. 

3. พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พ.ร.บ.

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขึน้ไว้โดยคาํแนะนําและยนิยอมของหน่วยงานใด 

 1.  คณะรัฐมนตรี 

 2.  สมาชิกสภาราษฎร 

 3.  วฒิุสภา 

 4.  สภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา 

 ตอบ 4. 

4. พ.ร.บ. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัใด 

 1.  วนัถดัจากทรงพระกรุณาโปรดเกลา้เป็นตน้ไป 

 2.  วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 3.  วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วนั 

 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
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 ตอบ 2.  

5. คาํว่า “ธนาคาร” ตามความหมายของ พ.ร.บ. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

พ.ศ. 2509   หมายความว่าอย่างไร 

 1.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 2.  ธนาคารเพ่ือเกษตรกร 

 3.  ธนาคารสาํหรับเกษตรโดยเฉพาะ 

 4.  ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ 1. 

6. คาํว่า “คณะกรรมการ”  ตามความหมายของ พ.ร.บ.ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร พ.ศ. 2509  หมายความว่าอย่างไร 

 1.  คณะกรรมการเพ่ือการเกษตร 

 2.  คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร 

 3.  คณะกรรมการธนาคาร 

 4.  คณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 ตอบ 4. 

7. คาํว่า “กรรมการ”  ตามความหมายของ พ.ร.บ. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

พ.ศ. 2509  หมายความถึง 

 1.  กรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 2.  กรรมการธนาคารเพ่ือเกษตร 

 3.  กรรมการสหกรณ์การเกษตร 

 4.  ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ 1. 

8. คาํว่า “ผู้จัดการ”  ตามความหมายของ พ.ร.บ.ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

พ.ศ. 2509  หมายความว่าอย่างไร 

 1.  ผูจ้ดัการธนาคารการเกษตร 

 2.  ผูจ้ดัการธนาคารเพ่ือการเกษตร 

 3.  ผูจ้ดัการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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 4.  ผูจ้ดัการธนาคารสหกรณ์การเกษตร 

 ตอบ 3. 

9.  คาํว่า “เกษตรกร”  ตามความหมายของ พ.ร.บ.ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

พ.ศ. 2509  หมายความว่าอย่างไร 

 1.  ผูป้ระกอบอาชีพในการทาํนา การทาํไร่ การทาํสวน 

 2.  ผูป้ระกอบอาชีพในการทาํสวน การเล้ียงสตัว ์การประมง 

 3.  ผูป้ระกอบอาชีพในการทาํนา การประมง การเล้ียงไหมและสาวไหม 

 4.  ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ 4. 

10. คาํว่า “กลุ่มเกษตรกร”  ตามความหมายของ พ.ร.บ.ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร พ.ศ. 2509  หมายความว่าอย่างไร 

 1.  เกษตรกรซ่ึงรวมกนัเป็นกลุ่มโดยมีกฎหมายรับรองใหเ้ป็นนิติบุคคล 

 2.  เกษตรกรซ่ึงรวมกนัเป็นกลุ่มเพ่ือดาํเนินการประกอบอาชีพเกษตรกร 

 3.  เกษตรกรซ่ึงรวมกนัเป็นกลุ่มโดยมีกฎหมายรับรองใหเ้ป็นนิติบุคคลและมีวตัถุประสงค์

ดาํเนินการทางธุรกิจเพ่ือประโยชนใ์นการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

 ตอบ 3. 

11. คาํว่า “สหกรณ์การเกษตรกร”  ตามความหมายของ พ.ร.บ.ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร พ.ศ. 2509  หมายความว่าอย่างไร 

 1.  สหกรณ์ท่ีรวมตวักนัเป็นกลุ่มสมาชิก 

 2.  สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 

 3.  สหกรณ์ท่ีประกอบดว้ยสมาชิกทั้งหมดทั้งท่ีเป็นเกษตรกรและไม่เป็นเกษตรกร 

 4.  สหกรณ์ท่ีประกอบดว้ยสมาชิกทั้งหมดเป็นเกษตรกรและไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ย

สหกรณ์กบัใหห้มายความรวมถึงสหกรณ์ดงักล่าวท่ีไดร้วมกนัเป็นชุมนุมสหกรณ์ตามกฎหมายวา่ดว้ย

สหกรณ์ 

 ตอบ 4. 
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12. คาํว่า  “รัฐมนตรี”  ตามความหมายของ พ.ร.บ.ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

พ.ศ. 2509  หมายความว่าอย่างไร 

 1.  รัฐมนตรีท่ีกาํกบัดูแลและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 2.  รัฐมนตรีผูรั้กษาการตาม พ.ร.บ. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 3.  รัฐมนตรีท่ีมีอาํนาจในการควบคุมดูแลเกษตรทัว่ประเทศไทย 

 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

 ตอบ 2. 

13. บุคคลใดมีอาํนาจออกกฎกระทรวงเพือ่ปฏิบัตกิารตาม พ.ร.บ. ธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 

 1.  นายกรัฐมนตรี 

 2.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 3.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

 4.  คณะรัฐมนตรี 

 ตอบ 3. 

14. หน่วยงานใดรักษาการตาม พ.ร.บ. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 

 1.  นายกรัฐมนตรี 

 2.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 3.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

 ตอบ 2. 

15. การออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตอ้ง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนหรือไม่ 

 1.  ไม่ตอ้งประกาศ 

 2.  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 3.  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ภายใน 90 วนัถึงจะใชบ้งัคบัได ้

 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

 ตอบ 2. 

Exa
mpl

e


	5522840023551_เจาะข้อสอบปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส
	สำนักพิมพ์
	คำนำ
	สารบัญ



