
 

 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 15 
วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มการเมือง การปกครอง 

ท้องถิ่นในประเทศไทย 
ค ำแนะน ำ ข้อให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อม ◌ รอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 
1. รูปแบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกามีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง 
 ก. เคาน์ตี เทศบาล ทาวน์ชิป เขตพิเศษ และเขตโรงเรียน  
 ข.เคาน์ตี ทาวน์ชิป เขตพิเศษ เมือง และเขตโรงเรียน 
 ค. เคาน์ตี เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ทาวน์ชิป และเขตพิเศษ  
 ง. เคาน์ตี เทศบาล ทาวน์ชิป และเขตโรงเรียน 
 จ. เทศบาล ทาวน์ชิป เขตพิเศษ และเขตโรงเรียน 
2. โครงการปกครองท้องถิ่นรูปแบบใดของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีให้อ านาจแก่ฝ่ายบริหารในการแต่งตั้ง บริหาร 
เจ้าหน้าที่ บุคคลากรของท้องถินในการด าเนินนโยบาย 
 ก. การปกครองท้องถิ่นเทศบาล รูปแบบสภาเมืองกับผู้จัดการเมือง  
 ข. การปกครองท้องถิ่นเทศบาล รูปแบบแยกอ านาจ 
 ค. การปกครองท้องถิ่นเทศบาล รูปแบบคณะกรรมการ 
 ง. การปกครองท้องถิ่นเทศบาล รูปแบบนายกเทศมนตรีกับสภา 
 จ. ถูกทุกข้อ 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปของประเทศญี่ปุ่นได้แบ่งแยกเป็นฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ 
(สภา) เพ่ือถ่วงดุลอ านาจระหว่างกัน (Check Balance) ข้อใดไม่ใช่อ านาจของสภา 

ก. อ านาจตรากฎหมาย เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎหมายและข้อบัญญัติต่าง ๆ 
 ข. อ านาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างหรือยกเลิกทรัพย์สินสาธารณะ 
 ค. อ านาจในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ 
 ง. อ านาจก าหนดหลักการเกี่ยวบกับการสร้างอัตราภาษีของท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม และขอบข่ายการท าสัญญา
ต่าง ๆ 
 จ. อ านาจในการอนุมัติงบประมาณ 
4. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ “สหการ” ในประเทศญี่ปุ่น 
 ก. สหการเป็นรปูแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีกฎหมายรองรับ 
 ข. สหการ สามารถที่จะบริหารแหล่งงบประมาณของตนเองได้ โดยการกู้เงิน และจัดเก็บภาษี 
 ค. เป็นนิติบุคคล ส่งผลให้สหการสามารถที่จะมีทรัพย์สินและบริหารทรัพย์สินเหล่านั้นได้ 
 ง. สหการสามารถจัดตั้งโครงสร้างได้เท่าที่เหมาะสมกับภารกิจงาน งบประมาณ ทรัพยากร 
 จ. ข้อ ก. และ ค. ผิด 



 

 

5. จากค ากล่าวที่ว่า “เมืองที่สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ เพ่ือท าให้คุณภาพการด ารงชีวิจของคน
ในเมืองดีขึ้น สามารถลดผลกระทรบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน” เป็นลักษณะ
ของการพัฒนาเมืองในรูปแบบใด 
 ก. เมืองยุติธรรม 
 ข. เมืองสร้างสรรค์ 
 ค. อุทยานนคร  
 ง. ซิมไบโอซิตี้  
 จ. เมืองอัจฉริยะ  
6. การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม (Center for Creative Economy and Innovation) เป็นนโยบายในการพัฒนาเมืองของ
ประเทศใด 

ก. ประเทศเกาหลีใต้ 
 ข. ประเทศจีน 
 ค. ประเทศอังกฤษ 
 ง. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 จ. ประเทศสิงคโปร์ 
7. จาก “วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร 2575 และแผนพัฒนากรุงเทพ 20 ปี” วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานครประกอบด้วยกี่มิติ 

ก. 5 มิต ิ
 ข. 6 มิติ 
 ค. 7 มิติ 
 ง. 8 มิติ 
 จ. 9 มิติ 
8. หลักการส าคัญของการจัดท า “วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร 2575 และแผนพัฒนากรุงเทพ 20 ปี” ที่น าเสนอใน
หน่วยที่ 15 ได้แก่หลักการใด 
 ก. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ข. การเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว 
 ค. การเพ่ิมศัยกภาพทางเศรษฐกิจ 
 ง. การมุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ 
 จ. ถูกทุกข้อ 
9. หลักการส าคัญของ “การท างานแบบเครือข่าย” ที่ถูกน ามาใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในประเทศประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 ก. เพื่อสร้างความยืดหยุ่นความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
 ข. เพ่ือมุ่งผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน (Performance) 
 ค. เพ่ือความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public Accountability) 
 ง. เพ่ือให้อิสระในใช้อ านาจดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น (Administrative discretion) 
 จ. ถูกทุกข้อ 



 

 

10. ตามรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นสภาขับเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศ ข้อใดไม่ใช่แนวทางการปฏิรูปในรายงานฉบับดังกล่าว 
 ก. การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีหรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ 
 ข. การปฏิรูปแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 
 ง. ข้อเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล 

จ. ถูกทุกข้อ 
 
 
 



 

 

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 15 
วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มการเมือง การปกครอง 

ท้องถิ่นในประเทศไทย 
ค ำแนะน ำ ข้อให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อม ◌ รอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 
1. ตามรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นสภาขับเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศ ข้อใดไม่ใช่แนวทางการปฏิรูปในรายงานฉบับดังกล่าว 
 ก. การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีหรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ 
 ข. การปฏิรูปแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 
 ง. ข้อเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล 

จ. ถูกทุกข้อ 
2. หลักการส าคัญของ “การท างานแบบเครือข่าย” ที่ถูกน ามาใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 ก. เพื่อสร้างความยืดหยุ่นความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
 ข. เพ่ือมุ่งผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน (Performance) 
 ค. เพ่ือความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public Accountability) 
 ง. เพ่ือให้อิสระในใช้อ านาจดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น (Administrative discretion) 
 จ. ถูกทุกข้อ 
3. หลักการส าคัญของการจัดท า “วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร 2575 และแผนพัฒนากรุงเทพ 20 ปี” ที่น าเสนอ
ในหน่วยที่ 15 ได้แก่หลักการใด 
 ก. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ข. การเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว 
 ค. การเพ่ิมศัยกภาพทางเศรษฐกิจ 
 ง. การมุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ 
 จ. ถูกทุกข้อ 
4. จาก “วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร 2575 และแผนพัฒนากรุงเทพ 20 ปี” วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานครประกอบด้วยกี่
มิต ิ

ก. 5 มิต ิ
 ข. 6 มิติ 
 ค. 7 มิติ 
 ง. 8 มิติ 
 จ. 9 มิติ 



 

 

 
5. การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม (Center for Creative Economy and Innovation) เป็นนโยบายในการพัฒนาเมือง
ของประเทศใด 

ก. ประเทศเกาหลีใต้ 
 ข. ประเทศจีน 
 ค. ประเทศอังกฤษ 
 ง. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 จ. ประเทศสิงคโปร์ 
6. จากค ากล่าวที่ว่า “เมืองที่สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ เพ่ือท าให้คุณภาพการด ารงชีวิจของ
คนในเมืองดีขึ้น สามารถลดผลกระทรบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน” เป็น
ลักษณะของการพัฒนาเมืองในรูปแบบใด 
 ก. เมืองยุติธรรม 
 ข. เมืองสร้างสรรค์ 
 ค. อุทยานนคร  
 ง. ซิมไบโอซิตี้  
 จ. เมืองอัจฉริยะ  
7. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ “สหการ” ในประเทศญี่ปุ่น 
 ก. สหการเป็นรปูแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีกฎหมายรองรับ 
 ข. สหการ สามารถที่จะบริหารแหล่งงบประมาณของตนเองได้ โดยการกู้เงิน และจัดเก็บภาษี 
 ค. เป็นนิติบุคคล ส่งผลให้สหการสามารถที่จะมีทรัพย์สินและบริหารทรัพย์สินเหล่านั้นได้ 
 ง. สหการสามารถจัดตั้งโครงสร้างได้เท่าที่เหมาะสมกับภารกิจงาน งบประมาณ ทรัพยากร 
 จ. ข้อ ก. และ ค. ผิด 
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปของประเทศญี่ปุ่นได้แบ่งแยกเป็นฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ 
(สภา) เพ่ือถ่วงดุลอ านาจระหว่างกัน (Check Balance) ข้อใดไม่ใช่อ านาจของสภา 

ก. อ านาจตรากฎหมาย เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎหมายและข้อบัญญัติต่าง ๆ 
 ข. อ านาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างหรือยกเลิกทรัพย์สินสาธารณะ 
 ค. อ านาจในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ 
 ง. อ านาจก าหนดหลักการเกี่ยวบกับการสร้างอัตราภาษีของท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม และขอบข่ายการท า
สัญญาต่าง ๆ 
 จ. อ านาจในการอนุมัติงบประมาณ 
9. โครงการปกครองท้องถิ่นรูปแบบใดของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีให้อ านาจแก่ฝ่ายบริหารในการแต่งตั้ง 
บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคคลากรของท้องถินในการด าเนินนโยบาย 
 ก. การปกครองท้องถิ่นเทศบาล รูปแบบสภาเมืองกับผู้จัดการเมือง  
 ข. การปกครองท้องถิ่นเทศบาล รูปแบบแยกอ านาจ 



 

 

 ค. การปกครองท้องถิ่นเทศบาล รูปแบบคณะกรรมการ 
 ง. การปกครองท้องถิ่นเทศบาล รูปแบบนายกเทศมนตรีกับสภา 
 จ. ถูกทุกข้อ 
10. รูปแบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกามีก่ีรูปแบบ อะไรบ้าง 
 ก. เคาน์ตี เทศบาล ทาวน์ชิป เขตพิเศษ และเขตโรงเรียน  
 ข.เคาน์ตี ทาวน์ชิป เขตพิเศษ เมือง และเขตโรงเรียน 
 ค. เคาน์ตี เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ทาวน์ชิป และเขตพิเศษ  
 ง. เคาน์ตี เทศบาล ทาวน์ชิป และเขตโรงเรียน 
 จ. เทศบาล ทาวน์ชิป เขตพิเศษ และเขตโรงเรียน 
 
 

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยท่ี 15 
 

 

ก่อนเรียน 

1. ก. 

2. ง. 

3. ค. 

4. ข. 

5. จ. 

6. ก. 

7. ค. 

8. ก. 

9. จ. 

10. จ. 

 

หลังเรียน 

1. จ. 

2. จ. 

3. ก. 

4. ค. 

5. ก. 

6.  จ. 

7.  ข. 

8.  ค. 

9.  ง. 

10.  ก. 

 


