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ความรูทั่วไปเกีย่วกับสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 

ความเปนมาของสภาเกษตรกรแหงชาติ 
      สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84(8) ประกอบ
มาตรา 303(1) ไดบัญญัติใหรัฐจัดทํากฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป 
นับแตวันที่ คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
      กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมีคําส่ังแตงตั้ง คณะกรรมการยกรางกฎหมาย วาดวย
สภาเกษตรกร  โดยมี  ที่ปรึกษารั ฐมนตรีว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นาย
ประพัฒน  ปญญาชาติรักษ) เปนประธานกรรมการ และผูอํานวยการกองนิติการ (ขณะนั้น) เปน
กรรมการ และเลขานุการ เพื่อดําเนินการศึกษา และยกรางกฎหมายวาดวยสภาเกษตรกร คณะ
กรรมการฯ ไดยกรางพระราชบัญญัติสภาเกษตรแหงชาติ พ.ศ.... ซึ่งเปนกฎหมาย ที่ให
หลักประกันสิทธิเสรีภาพในการคุมครอง รักษาผลประโยชนเกี่ยวกับการผลิต และการตลาด
เพื่อใหผลิตผลทางการเกษตร ไดรับผลตอบแทนสูงสุด และมีสภาสําหรับเกษตรกร ในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนเสริมสรางสมานฉันท ของเกษตรกรทั้งประเทศ ทําให
เกษตรกร มีความเข็มแข็ง และมีการรวมตัวกัน อยางเปนเอกภาพ โดยสรางเครือขายเกษตรกร 
นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถจัดทําแผนแมบท เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา กําหนดนโยบาย 
ใหสอดคลองกับความตองการ และสภาพปญหาอันแทจริง รวมทั้งใหเกษตรกรไดรับ การพัฒนา 
สงเสริมใหไดรับความรูและขอมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรมดานตางๆในการนี้ ไดมีการนําราง
พระราชบัญญัติดังกลาว ออกไปรับฟงความคิดเห็นจากเกษตรกร และผูเกี่ยวของในพื้นที่ แตละ
ภาค รวม 4 ภาค แลวนําขอมูลที่ได จากการรับฟงความคิดเห็น มาปรับปรุงรางพระราชบัญญัติ
ฯ ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน และไดเสนอไปยัง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อใหดําเนินการ ตาม
กระบวนการตรากฎหมาย 
 

อํานาจหนาที่ 
สภาเกษตรกรแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. เสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนดนโยบายการสงเสริม และการพัฒนาความเขมแข็งแก
เกษตรกร และองคกรเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด 
และการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม 
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2. เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบาย และแนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทํา
การเกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไรนาสวนผสม ระบบ
เกษตรอินทรีย และเกษตรกรรมรูปแบบอื่น 

3. ใหคําปรึกษาและขอเสนอตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขปญหาของเกษตรกร การพัฒนา
เกษตรกรรม รวมทั้งการอนุรักษ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4. เสนอแผนแมบทตอคณะรัฐมนตรี 
5. เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดแนวทางการสงเสริม และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค

ความรูทางดานพันธุธรรมพืช และสัตวทองถิ่น ผลผลิตทางเกษตรกรรม และผลิตภัณฑที่ไดจาก
การแปรรูปผลผลิตทางเกษตรกรรม 

6. เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดแนวทางการประกันความเสี่ยงของราคา และผลผลิตทาง
เกษตรกรรม รวมทั้งการกําหนดสวัสดิการใหแกเกษตรกร 

7. เสริมสรางความรวมมือ และประสานงานกับภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ 
และองคกรระหวางประเทศ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 

8. พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร และองคกรเกษตรกร 
9. ใหความเห็นตอนโยบาย กฎหมาย หรือขอตกลงที่เกี่ยวของ และมีผลกระทบตอเกษตรกร 
10. ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร และตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดเสนอ 
11. แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือที่ปรึกษาตามความจําเปน 
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสภาเกษตรกรแหงชาติ หรือ

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

การเตรียมการเพ่ือรองรับการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสภากษตรกร 
      บทเฉพาะกาลของรางพระราชบัญญัติสภาเกษตรแหงชาติฯ ไดกําหนดใหปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณทําหนาที่เลขาธิการของสภาเกษตรกรแหง ชาติ และใหเกษตรและสหกรณ
จังหวัด ทําหนาที่หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ระยะเวลาไมเกิน 2 ป รวมทั้งจะตอง
ดําเนินการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร ข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกร และจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก ซึ่งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจะไดเปนสมาชิกสภา
เกษตรกรแหงชาติโดยตําแหนง ภารกิจดังกลาวมีความสําคัญ และตองใชอาศัยความรวมมือจาก
หลายๆ ฝายในการจัดการใหการเลือกตั้งสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ 
      ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภา 
เกษตรกร ตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ 227/2553 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และ  
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พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 
เปนปที่ 65 ในรัชกาลปจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา  

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรแหงชาติ  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ 

พ.ศ. 2553”  
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป  
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เกษตรกรรม” หมายความวา การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว การประมง และ

กิจการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยการเสนอแนะของ
สภาเกษตรกรแหงชาติ 

“เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
“องคกรเกษตรกร” หมายความวา กลุมเกษตรกรที่ไดข้ึนทะเบียนไวตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“แผนแมบท” หมายความวา แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 
“สภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร

ดวย 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 
“สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง สํานักงานสภา

เกษตรกรกรุงเทพมหานครดวย 
“หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง หัวหนา

สํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครดวย 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ 
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“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา  4  ใหนายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะในสวนที่
เกี่ยวกับการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล 

ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจออก
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
หมวด 1 

สภาเกษตรกรแหงชาติ 
มาตรา 5  ใหมีสภาเกษตรกรแหงชาติ ประกอบดวยสมาชิก ดังตอไปนี้ 
(1) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเปนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติโดยตําแหนง 
(2) สมาชิกซึ่งสมาชิกตาม (1) เลือกจากตัวแทนองคกรเกษตรกรดานพืช ดาน

สัตว ดานประมง และดานเกษตรกรรมอื่น ๆ จํานวนสิบหกคน โดยกระจายตามความสําคัญและ
ครอบคลุมสาขาอาชีพเกษตรกรรมในแตละดาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(3) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (1) และ (2) เลือกจากผูมีความรู ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณดานเกษตรกรรม จํานวนเจ็ดคน โดยมาจากดานพืช ดานสัตว และ
ดานประมงอยางนอยดานละหนึ่งคน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกร
แหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

สมาชิกตาม (2) ตองเปนสมาชิกขององคกรเกษตรกรที่ไดข้ึนทะเบียนไวกับ
สํานักงาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด  

มาตรา 6  ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภา 
เกษตรกรจังหวัดครบทุกจังหวัด ใหสภาเกษตรกรจังหวัดแตละจังหวัดสงชื่อประธานสภา
เกษตรกรจังหวัดมายัง เลขาธิการและใหเลขาธิการจัดใหมีการประชุมของประธานสภา
เกษตรกรจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อดังกลาวเพื่อเลือกสมาชิกตามมาตรา 
5 (2) 

ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ ทําใหการสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายัง
เลขาธิการไมครบทุกจังหวัด แตไดมีการสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายังเลขาธิการแลว
ไมนอยกวารอยละเกาสิบของจํานวนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดท้ังหมด ใหถือวาสมาชิกตาม 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 
 
3. ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม หมายถึง 
 ก. เกษตรกรรม    ข. เกษตรกร 
 ข. องคกรเกษตรกร    ง. สภาเกษตรกร 

ตอบ ข. เกษตรกร 
“เกษตรกรรม” หมายความวา การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว การประมง และกิจการอื่น

ที่เกี่ยวของตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยการเสนอแนะของสภา
เกษตรกรแหงชาติ 

“เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
“องคกรเกษตรกร” หมายความว า  กลุม เกษตรกรที่ ได ข้ึนทะเบียนไวตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
4. ผูมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ คือ 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ข. นายกรัฐมนตรี 
 ค. ถูกท้ัง ก. และ ข. 
 ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

ตอบ ค. ถูกทั้ง ก. และ ข. 
 
5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร
แหงชาติในสวนใด 
 ก. อํานาจหนาที่ในคณะกรรมการสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 ข. อํานาจหนาที่ใน “สกช.” 
 ค. รักษาการทั้งฉบับ 
 ง. รักษาการเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล 

ตอบ ง. รักษาการเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล 
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ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามบท
เฉพาะกาล 
 
6.ภายในระยะเวลาก่ีวันนับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภา เกษตรกรจังหวัดครบทุก
จังหวัด ใหสภาเกษตรกรจังหวัดแตละจังหวัดสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายัง 
เลขาธิการ 
 ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 60 วัน 

ตอบ ง. 60 วัน 
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภา เกษตรกรจังหวัดครบทุก

จังหวัด ใหสภาเกษตรกรจังหวัดแตละจังหวัดสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายัง 
เลขาธิการและใหเลขาธิการจัดใหมีการประชุมของประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อดังกลาวเพื่อเลือกสมาชิก 
 
7. ขอใดเปนคุณสมบัติของสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 ก. อายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณ 
 ข. ไมเปนขาราชการการเมือง 

ค. ไมเปนบุคคลซึ่งเอกชนเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติตองมคีุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณ 
(3) เปนเกษตรกรซึ่งเปนสมาชิกขององคกรเกษตรกรมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  

ทั้งนี้ เฉพาะกรณีสมาชิกตามมาตรา 5 (2) 
(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(5) ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
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(6) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
ของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

(7) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(8) ไมเปนบุคคลซึ่งทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือ

หนวยงานเอกชน ไลออก ปลดออก ใหออก หรือเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
(9) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(10) ไมเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตไดพนโทษดังกลาว

มาแลวไมนอยกวาหาปหรือเปนโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 
8. สภาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติมีวาระอยูในตําแหนงคราวละก่ีป 

ก. หนึ่งป     ข. สองป 
ค. สามป     ง. ส่ีป  
ตอบ ง. สี่ป 
สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป นับแตวันที่ประกาศ

รายชื่อ และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
 
9.ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติจัดใหมีการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติอยางไร 
 ก. เดือนละหนึ่งครั้ง    ข. สองเดือนตอหนึ่งครั้ง 
 ค. สามเดือนตอหนึ่งครั้ง   ง. หกเดือนตอหนึ่งครั้ง 
 ตอบ ข. สองเดือนตอหนึ่งคร้ัง 

ใหประธานสภาเกษตรกรแหงชาติจัดใหมีการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติสอง เดือน
ตอหนึ่งครั้ง โดยแตละครั้งใหมีกําหนดเวลารวมกันไมเกินเจ็ดวัน เวนแตในกรณีมีเหตุจําเปน
เรงดวน ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติจะเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มข้ึนก็ได หรือเมื่อมี
สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิก สภาเกษตรกรแหงชาติ
ทั้งหมดเขาชื่อกันทําหนังสือรองขอตอประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ ใหเรียกประชุมเพื่อ
พิจารณาเรื่องจําเปนได  
 
10. สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ มีอักษรยอวา 
 ก. ส.ก.ช.     ข. สกช. 
 ค. ส.ส.ช.     ง. สสช. 
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การวางแผนงาน 

 การวางแผน  (Planning)  ถือเปนหนาที่พื้นฐานของงานอื่น  ๆ ที่จะตอง
ดําเนินการกอน  หลังจากนั้นจึงจะมีหนาที่อื่น ๆ ตามมา  เพราะการวางแผนเปนการกําหนด
ภารกิจ  จุดมุงหมาย  และการกระทําเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว  รวมทั้งเปนการ
จัดทําแผนการตามลําดับข้ันหรือตามสายการบังคับบัญชา  ดังนั้นการวางแผนจึงเปรียบเสมือน
การกระทําการข้ึนเพื่อรวบรวมและประสานกิจกรรมขององคการเอาไวใหเกิดเอกภาพ 

 การวางแผนเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคต  และอนาคตก็มักจะประกอบดวย
ภาวการณ  2  ประการ คือ  ภาวการณที่แนนอน และภาวการณที่ไมแนนอน  ซึ่งเปนภาวการณ
เส่ียงภัยของธุรกิจ 

 ในการวางแผนนั้น  ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการพยากรณเหตุการณ
แวดลอมตาง ๆ  ทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองการปกครอง  ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญใน
การปฏิบัติหนาที่ดานการวางแผน  เพราะผูบริหารที่ประสบความสําเร็จนั้น  มักจะเปนผูที่
สามารถมองเห็นปญหาอันอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตเปนการลวงหนาได 

การวางแผนเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับในองคการ  ซึ่งจะมีขอบเขตแตกตางกัน
ไปตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ตลอดจนลักษณะของนโยบายและแผนงาน  โดย
ผูบริหารระดับสูงจะใชเวลาสวนใหญอยูกับการวางแผน  สวนผูบริหารระดับกลางและระดับรอง ๆ 
ลงไป  ก็จะตองทําการวางแผนภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน 

เนื่องจากการวางแผนโดยทั่วไปมักจะเปนการคาดคะเนไวเปนการลวงหนา  ดังนั้น
จึงจําเปนตองมีการประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิภาพของแผนงานนั้น ๆ  เปนระยะ ๆ เพื่อหา
ความแตกตางระหวางแผนงานกับความเปนจริง  จึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพิ่มเติมใน
ภายหลังจากการประเมินผล 

 

จุดมุงหมายของการวางแผน  (Purposes of Planning) 
ตามแนวคิดแบบด้ังเดิมนั้น  Roney  ไดกําหนดจุดมุงหมายในการวางแผนไว  2  

ดาน  คือ 
 1. ดานการปองกัน  (Protective)  คือ  การลดความเสี่ยงใหนอยลงที่สุด  

โดยการลดสถานการณแวดลอมของธุรกิจทีไ่มแนนอน  และระบุถึงผลลัพธที่จะเกดิข้ึนจากการ
ปฏิบัตงิานไวอยางชัดเจน 

2. ดานการรับรอง  (Affirmative)  หรือการยืนยัน  คือ  การวางแผนจะชวย
ใหเกิดการเพิ่มระดับความสําเร็จขององคการใหเปนรูปธรรมอยางเดนชัด 
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แนวขอสอบ การจัดการงานทั่วไป 
 
1. ตามความหมายของผูจัดการ (Manager) นั้นหมายถึง    

(1) ผูบริหารธุรกิจ หรือผูมีตําแหนง 
(2) ผูมีบทบาทในการผสมผสานและประสานงานของหนวยตางๆ ในองคการธุรกิจ 
(3) ผูสรางบรรยากาศในการทํางานและควบคุมดูแลใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
(4) ผูรับผิดชอบในทุกเรื่องที่ธุรกิจดําเนินการ     
(5) ถูกท้ังหมด 
ตอบ  5 ผูจัดการหรือผูบริหาร (Manager) คือ สมาชิกในองคการ ซึ่งทําหนาที่รวบรวม

ประสานงานของสมาชิกคนอื่นๆ ในองคการมีชื่อเรียกตางๆ กันไดแก ผูควบคุม
งาน หัวหนาฝาย คณบดี ผูจัดการสาขา รองประธาน ฯลฯ 

 
2. ผูจัดการระดับลาง (first – line manager) นั้นไดแก 

(1) ผูวางแผนเชิงกลยุทธของธุรกิจ  (2) ผูจัดการแผนก    
(3) ผูจัดการฝาย     (4) หัวหนางาน    
(5) รองประธานกรรมการ 
ตอบ  4 ผูบริหารระดับลาง (First – Line Manager) เปนการบริหารงานในระดับใกลชิด

กับเนื้องาน เชน ผูควบคุมงาน (Supervisor) หรือ หัวหนาคนงาน (Forman) 
 

3. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง   
(1) การใชทรัพยากรอยางคุมคา และไดรับผลสําเร็จอยางคุมคา 
(2) การใชทรัพยากรอยางเหมาะสม และไดรับผลลัทธที่สูงที่สุด 
(3) การเขาถึงความสําเร็จที่ตองการไดตามเปาประสงค 
(4) การเขาถึงความสําเร็จโดยใชการทรัพยากรอยางสูงสุด   
(5) การใชทรัพยากรอยางมีประโยชนแกองคการ 
ตอบ  3 ประสิทธิผล คือ การบรรลุถึงวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่ตองการ คือ การมอง

ตั้งแตตนทางถึงปลายทาง 
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4. การจัดการเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับ 
(1) การประสานงานและการผสมผสานกิจกรรมตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(2) การบริหารงานอยางราบรื่นโดยเกิดประโยชนสูงสุด   
(3) การวางแผนและการจัดองคการ   
(4) การควบคุมดูแล และการสั่งการ     
(5) การใชคนอยางถูกตองกับตําแหนงงาน 
ตอบ  1 การจัดการเปนกระบวนการเกี่ยวกับ การประสานและการรวบรวมกิจกรรม ใน

การทํางานเพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผลโดยอาศัยคน 
 

5. หนาที่ทางการบริหารที่เกี่ยวกับการอํานวยการหรือส่ังการจะมีประสิทธิภาพสูงสุดไดนั้น 
ผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติดานใด 
(1) การจูงใจ     (2) การเปนผูนํา    
(3) การติดตอส่ือสารที่ดี    (4) มีคุณธรรม    
(5) ถูกทุกขอ 
ตอบ  5 การชักนํา (Leading)  เปนการนําและการจูงใจ ผูใตบังคับบัญชา  การส่ังการการ

เลือกชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ถือวาเปนหนาที่ทางการ
บริหารท่ีเกี่ยวกับการอํานวยการที่มีประสิทธิภาพ 

 
6. Staff assistant ไดแก ผูทําหนาที่ในตําแหนงใด  

(1) ผูชวยผูจัดการใหญ    (2) รองผูจัดการใหญ 
(3) หัวหนาฝาย     (4) ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ  
(5) ไมมีขอใดถูกตอง 
ตอบ  1 Staff Assistant  หมายถึง ผูทําหนาที่ในตําแหนงผูชวยประเภทตางๆ เชน ผูชวย

ผูบริหารสูงสุด ผูชวยผูจัดการใหญ ผูชวยฝายธุรการ 
 

7. ในการควบคุมผลการปฏิบัติงานนั้น เครื่องมือที่เรียกวา Break – even – point หมายถึงอะไร 
(1) จุดท่ีทําใหเกิดกําไร    (2) จุดท่ีทําใหเกิดการขาดทุน  
(3) จุดท่ีปริมาณการขายต่ํากวาคาใชจาย (4) จุดท่ีไมมีกําไรและขาดทุน  
(5) ผิดทุกขอ 
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ตอบ  4 จุดคุมทุน (Break – even Point) หมายถึง จุดท่ีไมมีกําไรหรือขาดทุน คือ               
จุดรายได = รายจาย 

 
8. งบประมาณ (Budget) คือ   

(1)  แผนการอยางหนึ่งข้ึนแสดงการคาดหมายผลที่จะไดไวลวงหนาออกมาในรูปทางตัวเลข 
(2) แผนการรับและแผนการจายงาน     
(3) เครื่องมือในการควบคุมของผูบริหาร 
(4) เกณฑกําหนดอํานาจหนาที่ของหัวหนาฝายตางๆ ที่จะใชจายโดยไมตองขออนุมัติจาก
ผูบังคับบัญชา 
(5) ถูกท้ังหมด 
ตอบ  5 งบประมาณ คือ แผนงานอยางหนึ่ง ซึ่งแสดงผลการคาดหมายไวลวงหนา โดย

ออกมาในรูปของตัวเลข หรือเปนแผนรับแผนการจายเงิน และยังอาจใชเปน
เกณฑกําหนดอํานาจของหัวหนาฝายตางๆ ในการจายตามงบประมาณ โดยไม
ตองขออนุมัติจากผูบังคับบัญชา ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือในการควบคุมของฝาย
บริหารดวย 

 
9. องคการธุรกิจจะตองพยายามสรางสรรแกกอใหเกิดคุณคาและประโยชนตางๆ แก 

Stockholder ที่ธุรกิจดําเนินการเกี่ยวของอยู คําวา Stockholder นี้หมายถึง   
(1) ผูถือหุน หรือเจาของกิจการ  
(2) ชุมชนที่ธุรกิจตั้งอยูรวมทั้งหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ    
(3) ผูสงวัตถุดิบ    
(4) ผูบริหาร, พนักงาน, ลูกคา       
(5) ถูกท้ังหมด 
ตอบ  5 Stakeholder หมายถึง ผูที่ไดรับผลประโยชนจากองคการ ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมที่มี

ผลกระทบตอการตัดสินใจ และนโยบายขององคการ ไดแก ลูกคา พนักงาน 
ผูบริหาร ผูถือหุน ชุมชน รัฐบาล ผูสงสินคา ฯลฯ 
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10. ในการบริหารงานตองคํานึงถึงหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ หมายถึง     
(1) การพิจารณาถึงผลสําเร็จที่ธุรกิจสามารถกระทําไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไว 
(2) การพิจารณาถึงทุนที่ลงไป และผลลัพธที่ไดวามีความคุมคามากนอยเพียงใด 
(3) การพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่ลงทุนไปวามีตนทุนต่ําสุดหรือไม 
(4) การพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ที่ไดรับวาเปนไปตามแผนหรือไม   
(5) การประหยัดคาใชจายในการลงทุน 
ตอบ  2 ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใชทรัพยากรใหนอยที่สุดและเกิด

ผลประโยชนสูงสุด โดยพิจารณาถึง อัตราสวนระหวางปจจัยการผลิตตอผลผลิต 
 

11. แผนงานที่มีการจัดสรรทรัพยากรและเรียงลําดับกอนหลังของกิจกรรมเพื่อใหเสร็จตามเวลา
ที่กําหนด เรียกวา 
(1) นโยบาย (Policy)    (2) งบประมาณ (Budget)   
(3) กระบวนการ (Process)   (4) แผนการ (Program)   
(5) วิธีปฏิบัติ (Procedure) 
ตอบ  4 เปนแผนเบ็ดเสร็จซึ่งรวบรวมทรัพยากรตางๆ ที่ตองใชในรูปแบบเดียวกัน โดยจัด

เรียงลําดับกอนหลังของกิจกรรมตางๆ ที่ตองทําใหแลวเสร็จตามกําหนด
ระยะเวลา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

 
12. การปรับลดขนาดขององคการ (Downsizing) หมายถึง 

(1) การตัดลงจํานวนพนักงานใหเหลือเทาที่จําเปน   
(2) วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
(3) การลดขนาดขององคการใหเล็กกระทัดรัด   
(4) เปนการลดขั้นตอนในการทํางานใหนอยลง 
(5) ถูกท้ังหมด 
ตอบ  5  Downsising หรือ การลดขนาดขององคการ เปนกระบวนการซึ่งธุรกิจคนหาเพื่อ

ลดขนาดและขอบเขตอยางถาวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคการ โดยการกําหนดระดับการจางาน ดวยการใชโปรแกรมใหออกจากงาน
เร็วปกติ หรือใชโปรแกรมปลดออก ซึ่งใชเปนผลลัพธของการเปล่ียนแปลงในกล
ยุทธขององคการหรือตลาด เพื่อใหองคการมีขนาดเล็กกระทัดรัด 
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สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
และแกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2548 

 

ความหมาย 
  “งานสารบรรณ” หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการ
จัดทําการรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใด

ของรัฐทั้งในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น 
หรือในตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากทางราชการให
ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะ
บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  
 

ชนิดของหนังสือ 
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 

1. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไป

ถึงบุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึง

สวนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจดัทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 

หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือส่ังการ 
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5. หนังสือประชาสัมพันธ 
6. หนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึน หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

 

หนังสือภายนอก 
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน

หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ 
หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก  
 

หนังสือภายใน 
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปน

หนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ  
 

หนังสือประทับตรา 
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมข้ึนไป เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา หนังสือประทับตราใหใชไดทั้ง
ระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่
ไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก 

1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
2. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3. การตอบรับทราบท่ีไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
4. การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
5. การเตือนเรื่องที่คาง 
6. เรื่องซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ัง ใหใชหนังสือ

ประทับตรา 
 
หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ  
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หนังสือส่ังการ 
หนังสือสั่งการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด

แบบไวโดยเฉพาะหนังสือส่ังการมี 3 ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ 
คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใช

กระดาษตราครุฑ  
ระเบียบ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของ

กฎหมายหรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ  
ขอบังคับ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ

กฎหมายท่ีบัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ  
 

หนังสือประชาสัมพันธ 
หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมาย

กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และ
ขาว 

ประกาศ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ  

แถลงการณ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของ
ทางราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ  
 
หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทาง
ราชการทําข้ึนนอกจากที่กลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ 
หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี 
4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น 

หนังสือรับรอง คือ หนังสือท่ีสวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคล นิติบุคคลหรือ
หนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพาะเจาะจง 
ใชกระดาษตราครุฑ  

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุมและ
มติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน  
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แนวขอสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

 
18. บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติน้ัน 

เรียกวาหนังสือประชาสัมพันธชนิดใด 
 ก. ประกาศ     ข. แถลงการณ 
 ค. ขาว      ง. ประชาสัมพันธ 
 ตอบ ก. ประกาศ 

ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือแนะ
แนวทางปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ (ขอ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
19. ในการประกาศนั้น ถากฎหมายกําหนดใหเปนการแจงความใหเปลี่ยนคําวา "ประกาศ"  

เปนคําใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจงความ 
 ค. ประกาศแจงความ    ง. แถลงการณ 
 ตอบ ข. แจงความ 

ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปลี่ยนคําวา ประกาศ เปน แจง
ความ (ขอ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
20. บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทางราชการหรือ 

เหตุการณหรือกรณีใดๆ  ใหทราบโดยท่ัวกัน หมายถึงหนังสือประชาสัมพันธชนิดใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจงความ 
 ค. ประกาศแจงความ    ง. แถลงการณ 
 ตอบ ง. แถลงการณ 

แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของ
ทางราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใดๆ  ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ 
(ขอ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
21. บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบน้ันเปนหนังสือประชาสัมพันธ 

ชนิดใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจงความ 
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 ค. ขาว      ง. แถลงการณ 
 ตอบ ค. ขาว    

ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชกรเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ (ขอ 22 ระเบียบ 
งานสารบรรณ) 

22. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ หมายถึงหนังสือใด 
 ก. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม , บันทึก , ขาว 
 ข. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, หนังสืออื่น 
 ค. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, แถลงการณ 
 ง. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, ประกาศ 
 ตอบ ข. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, หนังสืออื่น 

หนังสือท่ีราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง 
รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น (ขอ 23 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
23. หนังสือรับรอง คือ หนังสือท่ีสวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแกบุคคลใด 
 ก. บุคคลท่ัวไป     ข. นิติบุคคล 
 ค. หนวยงาน     ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

หนังสือรับรอง คือ หนังสือท่ีสวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแก บุคคล นิติบุคคล หรือ
หนวยงาน  เพ่ือวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยท่ัวไปไมจําเพาะ
เจาะจง ใชกระดาษตราครุฑ (ขอ 24 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
24. หนังสือรับรองน้ัน ใชกระดาษชนิดใด 
 ก. กระดาษเอส่ี     ข. กระดาษทําการ 
 ค. กระดาษบันทึก    ง. กระดาษตราครุฑ 
 ตอบ ง. กระดาษตราครุฑ 
  คําอธิบายดังขอขางตน 
 
25. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับหนังสือรับรอง  ในกรณีท่ีการรับรองเปนเร่ืองสําคัญ ท่ีออก 

ใหแกบุคคล 
 ก. ติดรูปถายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร 
 ข. หนาตรง ไมสวมหมวก 
 ค. ประทับตราช่ือสวนราชการที่ออกหนังสือคาบตอระหวางรูปดานซายและแผนกระดาษ
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
Face to Face (การพบปะกัน) 
 
 บทน้ีตองการใหผูอานรูจักประโยคสนทนาในรูปแบบงายๆ ในการพูดคุยกัน 
 - Hello (สวัสดี)  How are you? (คุณสบายดีไหม) 
 - Who’s Marry Black ? แมรี่แบล็คเปนใคร 
 - What’s her job ? เธอทํางานอะไร 
 - ชื่อคน is from (ประเทศ) 
 -  What is his nationality ?  เขามีเชื้อชาติอะไร 
 - Where is he from in Grate Britain ?  เขามาจากสวนไหนของอังกฤษ 
 เวลาที่คุณมีโอกาสคุยติดตอทางธุรกิจคุณควรที่จะปฏิบัติดังน้ี 
 คุณควรจะ  : pleasant (ราเริง), efficient (มีประสิทธิภาพ), sincere (จริงใจ) ... 
 คุณไมควรจะ : shy (ขี้อาย), aggressive (กาวราว), unfriendly (ไมเปนมิตร) ... 
 
Grammar :  Question Tags* 
หลักการทํา Question Tags 
 1. ถาประโยคหนาเปนบอกเลา สวนหลังตองเปนปฏิเสธ 
   (บอกเลา)  ,  ปฏิเสธ ? 
 2. ถาประโยคสวนหนาเปนปฏิเสธ สวนหลังตองเปนบอกเลา 
   ปฏิเสธ  ,  บอกเลา ? 
 * ถาประโยคสวนหลังมี V. to be (is, am, are, was, were) ใหนําไปทําสวนหลังไดเลย เชน 
  เชน  He is a general manager, isn’t he ? (ใส not เขาไป) 
     (บอกเลา)   (ปฏิเสธ) 
 * ถาประโยคสวนหนามี have, has ใหนําไปทําสวนหลังไดเลย เชน 
  เชน  You have the meeting, haven’t you ? (ใส not เขาไป) 
        (บอกเลา)  (ปฏิเสธ) 
 * ถาประโยคสวนหนาเปน ขอรอง หรือ เชื้อเชิญ, คําส่ัง สวนหลังจะใสคําวา will you? 
  เชน  Do it, will you ? ทํามันนะ 
 
การทักทาย (Greeting) 

- คนที่สนิมสนมกันสามารถใชคําวา Hello, Hi, หรือ How are you ? 
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- สวน How do you do ? นิยมใชเม่ือพบกันครั้งแรก สวนใหญใชในกรณีที่คนหนึ่งแนะนําอีกคน
หน่ึงไดรูจักกัน และแปลวา “สวัสดี” ไมใช “สบายดีหรือ” และการทักทายดวย How do you do? 
ถือวาเปนทางตรง (formal)  

 * เคยออกสอบ 
 คําตอไปน้ีคือคําทักทายกัน 
  Good morning  = สวัสดี  (ใชพูดตอนเชา) 
  Good afternoon = สวัสดี (ใชพูดตอนบาย) 
  Good evening = สวัสดี (ใชพูดตอนเย็นจนเกือบค่ํา) 
 
 คําตอไปน้ีไมใชคําทักทาย แตใชในการอวยพรกันกอนจาก 
  Good night  ขอใหนอนหลับฝนดีนะ 
 
 เรามีชื่อเรียกคนที่มีจากสวนตางๆ ของโลก ดังน้ี (Around the World)  
  - Someone from Scotland is a Scotsman or Scotswoman. 
  - Someone from Italy is an Italian. 
  - Someone from Australia is an Australian. 
   Pakistan = Pakistani  
   France  = A Frenchman or A Frenchwoman 
   Canada = Canadian  
.   Sweden = a Swede 
   New Zealand = a New Zealander  
   Norway  = Norwegian 
   Japan  = a Japanese  
   India  = an Indian 
   Saudi Arabia  =  Saudi Arabian 
   Holland  = a Dutchman or a Dutchwomen 
 
 การตอบรับเม่ือมีคนกลาวขอบคุณ (Thank you) เราจะตอบวา (reply) * ออกสอบ 

1. You’re welcome =ไมเปนไร ยินดีทําให (แตเราจะไมพูดวา Never mind = ไมเปนไร เพราะคํา
วา Never mind ใชเม่ือคนขอโทษเรา) * ออกสอบบอย 

2. It’s my pleasure  =  ฉันยินดีทําให 
3. Don’t mention it  =  ไมตองพูดถึงหรอก ฉันยินดีทําให 
4. Not at all  = ไมเปนไร  
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แนวขอสอบคอมพิวเตอร 
 
31.WYSIWYG (What You See Is What You Get) เปนขั้นตอนใดในการใชโปรแกรมประมวลผลคํา 
 ก. Text Entry  ข. Editing  
 ค. Print Formatting  ง. Printing 
ตอบ ค.  
 
32.การจัดกระดาษใหหางจากขอบกระดาษดานซายมือและขวามือวาเปนเทาใด เปนขั้นตอนใดในการใช
โปรแกรมประมวลผลคํา 
 ก. Text Entry  ข. Editing  
 ค. Print Formatting  ง. Printing 
ตอบ ค.  
 
33.โปรแกรมซึ่งชวยใหเราสามารถหาคําพองไดพรอมกับความหมายยอของแตละคํา เรียกวา 

ก. Thesaurus  ข. Mail Merge  
ค. Spelling Checker  ง. Outliner 

ตอบ  ก.  Thesaurus  คือ  โปรแกรมที่ชวยใหเราสามารถหาคําพองไดพรอมกับความหมายยอของแตละ
คํา  นอกจากน้ียังสามารถตรวจประโยคที่เขียนผิดจากหลักไวยากรณและขัดเกลาในเรื่องคําศัพทที่ใชไดอีก
ดวย 
 
34.การสรางแฟมจดหมาย 1 ฉบับ และสรางแฟมฐานขอมูลลูกคาซ่ึงมีลูกคาหลาย ๆ คน โปรแกรมจะทํา
การพิมพจดหมายโดยการนํารายชื่อลูกคาและรายละเอียดอยางอ่ืนของลูกคามาผนวกกับแฟมจดหมาย ผล
ที่ไดจะไดจดหมายใหลูกคาของบริษัททัง้หมดโดยไมตองเสียเวลาการพิมพจดหมายใหลูกคาแตละรายการ
เปนการทํางานของโปรแกรมในขอใดตอไปน้ี 
 ก. Thesaurus  ข. Mail Merge  
 ค. Spelling Checker  ง. Outliner 
ตอบ ข.  โปรแกรมประมวลผลคํา  (Word Processing)  มีความสามารถพิเศษในการทํางานดาน  Mail  
Merge  ซ่ึงหมายถึง  การสรางแฟมจดหมาย  1  ฉบับ  และสรางแฟมฐานขอมูลของลูกคาเพ่ือพิมพ
จดหมายใหลูกคาของบริษัททั้งหมด  ทําใหไมตองเสียเวลาจัดพิมพจดหมายใหลูกคาแตละราย 
 
35.คุณลักษณะในขอใดตอไปน้ีที่โปรแกรมสามารถตรวจคําสะกดโดยมีการเก็บคําตาง ๆ ที่ใชกันอยูเปน
แสน ๆ คํา เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของคํา 
 ก. Thesaurus  ข. Mail Merge  
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 ค. Spelling Checker  ง. Outliner 
ตอบ ค. ความสามารถอีกประการหนึ่งของโปรแกรมประมวลผลคํา  ก็คือ  การตรวจและแกไขคําสะกด  
(Spelling Checker)  ซ่ึงเม่ือเราพิมพผิดหรือพิมพคําที่ไมมีในพจนานุกรม  จะปรากฏเสนสีแดงขีดใตคําน้ัน  
ทําใหเราสามารถแกไขคําน้ันไดทันที 
 
36.ถาผูจัดการบริษัทตองการคํานวณหาปริมาณสั่งซ้ือสินคาที่เหมาะสมที่สุดที่ทําใหระบบสินคาคงคลังมี
คาใชจายทีต่่ําที่สุด ทานคิดวาโปรแกรมในขอใดตอไปนี้เหมาะสมที่สุด 
 ก. Microsoft Word ข. Microsoft Excel 
 ค. Microsoft PowerPoint ง. Microsoft Access 
ตอบ ข.  ประโยชนของโปรแกรม  Spreadsheet  มีดังน้ี 
 1.  เตรียมการและจัดการวิเคราะหขอมูลการเงินตาง ๆ   
 2.  ทําการพยากรณยอดขาย   
 3.  ควบคุมระบบสินคาคงคลัง   
 4.  กําหนดราคาสินคา  โดยใชขอมูลตนทุนของสินคาเปนตัวกําหนด   
 5.  มีการวิเคราะหขอมูลและแสดงผลเปนกราฟเพ่ือชวยในการตัดสินใจ  เปนตน 
 
37.คําถามที่วา “อะไรจะเกิดขึ้นถานํ้ามันเพ่ิมขึ้นอีก 10%” เปนคําถามประเภทใด 
 ก. What if  ข. Goal seek  
 ค. Where are  ง. How is 
ตอบ  ก. “What If”  คือ  ลักษณะของคําถามที่ปอนใหกับระบบ  DSS  ซ่ึงมีความหมายวาจะเกิดอะไรขึ้นถา
ปจจัยบางอยางเปลี่ยนแปลงไป  เชน  ถาราคายางเพ่ิมขึ้น  20%  ราคาขายของสินคาจะเปนเทาไร  เปนตน 
 
38.ขอใดกลาวผิด 
 ก. Supercalc เปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในงานตารางทําการ 
 ข. ความสามารถที่เปนจุดเดนของโปรแกรมตารางทําการคือการคํานวณไดเองโดยอัตโนมัต ิ
 ค. ความสามารถในการคนหาคําที่ตองการหรือการแทนที่คําเปนคุณลักษณะที่อํานวยประโยชนกับ
ผูใช โปรแกรมตารางทําการ 
 ง. เรานิยมใช Excel ในการกําหนดราคาสินคาโดยใชขอมูลตนทุนของสินคาเปนตวักําหนด 
ตอบ ก.  
 
39.ตําแหนง Home Address ของโปรแกรมตารางทําการน้ันคือเซลลในขอใด 
 ก. 1A  ข. A1  
 ค. AA  ง. 11 
ตอบ  ข.  



~ ๒๕ ~ 
 

ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


