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ความรู้สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

 
ประวัติความเป็นมา 

1.ความเป็นมา 
1.1 ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนกลยุทธ์ สศช. ประจําปี พ.ศ. 2551 – 2555 จะ

ส้ินสุดลงทําให้ สศช. ต้องดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ สศช. เพ่ือนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานให้กับองค์กร และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

1.2 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 16ที่กําหนดหน้าที่ของส่วนราชการให้ต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการของตนข้ึนไว้ 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และจะมีผลผูกพันการได้รับงบประมาณ
ประจําปี นอกจากนี้ในมาตรา 33 กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่ามี
ภารกิจใดมีความจําเป็นหรือควรที่จะดําเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคํานึงถึงแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 

1.3 สศช. จึงได้จัดทําแผนกลยุทธ์ ประจําปี พ.ศ. 2556 – 2560 ข้ึน เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติราชการและพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องกันเพ่ือนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy)แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและ 1 ปี รวมทั้ง
แผนการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตลอดจนการปรับโครงสร้าง ปรับบทบาทภารกิจให้เป็นตาม
ภารกิจพิเศษท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเพ่ิมเติม 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานที่มี

ภารกิจหลักในการกําหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลความก้าวหน้าและความสําเร็จของโครงการพัฒนาต่างๆ โดยตลอดระยะเวลาท่ี
ผ่านมา สศช. ได้รับการยอมรับในบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับความ 
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แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  
 
1.ถ้าพิมพ์งานด้วย Microsoft Word แล้วเรียกข้อมูลผ่าน Web Browser มาดู ในขณะที่เรียก
ข้อมูลมาดูนั้น เราเรยีก Microsoft Word ว่าทําหน้าที่ในส่วนท่ีเป็น 
 ก. Background Mode  ข. Front Mode  
 ค.  Back Mode  ง. Dual Mode 
 ตอบ  ก.   
 Foreground Mode  คือ  งานที่คอมพิวเตอร์กําลังทําอยู่ในหน้าต่างที่กําลังใช้งาน  (Active 
Window)  ในกรณีที่คอมพิวเตอร์นั้นสามารถทําได้หลายโปรแกรมหรือหลาย ๆ  หน้าต่างพร้อม
กัน(Multitasking)  สําหรับ  Background Mode  คือ  หน้าต่างพ้ืนหลังที่เรายังไม่ได้ใช้งานใน
ขณะน้ันซ่ึงจะซ่อนอยู่หลังหน้าต่างท่ีกําลังใช้งาน  (Foreground) 
 
2.โปรแกรมฝังตัว หรือ Resident Program เป็นโปรแกรมซ่ึงเมือ่ติดต้ังแล้วจะอยู่ในส่วนของ 
 ก. Hard Disk  ข. Diskette  
 ค. Operating System  ง. Memory 
 ตอบ  ง.   
 โปรแกรมประเภทฝังตัว  (Resident Program)  เป็นโปรแกรมที่ถูกออก–แบบให้คงอยู่ใน
หน่วยความจํา  (Memory)  ซ่ึงสามารถเข้าถึงโดยสุ่มได้ตลอดเวลา  เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถนํามาใช้
งานได้อย่างรวดเร็ว  ถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรมประเภทอ่ืนอยู่ในหน่วยความจําก็ตามตัวอย่างเช่น  
SideKick  (SK), Lotus Metro, Print Spooler Program  เป็นต้น 
 
3.ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของระบบปฏิบัติการ  
 ก. I/O Management  ข. Memory Management  
 ค. Processor Management  ง. ไม่มีข้อใดผิด 
 ตอบ ค.   
 หน้าที่ของระบบปฏิบัติการมีดังนี้  คือ 
 1.  การจัดการในส่วนของการติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตและเอ้าท์พุต  (I/O Management) 
 2.  การจัดการในหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์(Memory Management) 
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 3.  ความสามารถในการรับคําส่ังเข้าไปปฏิบัติการ  (Command Processing)  ซ่ึง
เปรียบเสมือนแม่บ้านท่ีควบคุมการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ 
 
4.คอมพิวเตอร์ที่ส่ง Web Pages ให้กับผู้ใช้งานตามที่ผู้ใช้ร้องขอ เรียกว่า 
 ก. Web Link  ข. Web Server  
 ค. Web Client  ง. Web Services 
 ตอบ  ข.  
 เครื่องบริการเว็บ  (Web Server)  คือ  โปรแกรมท่ีรับการร้องขอ  (Request)  สําหรับ
สารสนเทศที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในการส่งไฮเปอร์เท็กซ์  (Hypertext)  ใน  WWW  เครื่อง
บริการจะประมวลผลการร้องขอเหล่านี้และส่งเอกสารไปให้ตามที่ร้องขอ 
 
5.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Internet 
 ก. E – book เป็นบริการหลักบริการหนึ่งของ Internet  
 ข. เป็นเครือข่ายในระดับ MAN 
 ค. รัฐบาลแต่ละประเทศเป็นเจ้าของเครือข่าย Internet ของประเทศน้ัน ๆ 
 ง. บุคคลทั่วไปใช้งาน Internet ผ่าน Internet Service Provider 
 ตอบ ง.  
 ตัวเลือกที่  ก. – ค.  ผิด  เนื่องจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายระดับ  WAN  โดยมี
WWW (World Wide Web)  เป็นบริการหลักบริการหน่ึงของ  Internet  นอกจากนี้ระบบ
อินเตอร์เน็ตทั้งหมดจะถูกควบคุมดูแลโดยสมาคมอินเตอร์เน็ตนานาชาติ  (Internet Societies : 
ISOC) 
 
6.WYSIWYG (What You See Is What You Get) เป็นข้ันตอนใดในการใช้โปรแกรมประมวลผล
คํา 
 ก. Text Entry  ข. Editing  
 ค. Print Formatting  ง. Printing 
 ตอบ ค.  
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7.การจัดกระดาษให้ห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือและขวามือว่าเป็นเท่าใด เป็นข้ันตอนใดใน
การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา 
 ก. Text Entry  ข. Editing  
 ค. Print Formatting  ง. Printing 
 ตอบ ค.  
 
8.โปรแกรมซ่ึงช่วยให้เราสามารถหาคําพ้องได้พร้อมกับความหมายย่อของแต่ละคํา เรียกว่า 

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

 ตอบ  ก.   
 Thesaurus  คือ  โปรแกรมท่ีช่วยให้เราสามารถหาคําพ้องได้พร้อมกับความหมายย่อของแต่
ละคํา  นอกจากน้ียังสามารถตรวจประโยคที่เขียนผิดจากหลักไวยากรณ์และขัดเกลาในเรื่องคําศัพท์
ที่ใช้ได้อีกด้วย 
 
9.การสร้างแฟ้มจดหมาย 1 ฉบับ และสร้างแฟ้มฐานข้อมูลลูกค้าซ่ึงมีลูกค้าหลาย ๆ คน โปรแกรม
จะทําการพิมพ์จดหมายโดยการนาํรายชื่อลูกค้าและรายละเอียดอย่างอ่ืนของลูกค้ามาผนวกกับ
แฟ้มจดหมาย ผลที่ได้จะได้จดหมายให้ลูกค้าของบริษัททั้งหมดโดยไม่ต้องเสียเวลาการพิมพ์
จดหมายให้ลูกค้าแต่ละรายการเป็นการทํางานของโปรแกรมในข้อใดต่อไปนี้ 
 ก. Thesaurus  ข. Mail Merge  
 ค. Spelling Checker  ง. Outliner 
 ตอบ ข.   
 โปรแกรมประมวลผลคํา  (Word Processing)  มีความสามารถพิเศษในการทํางานด้าน  
Mail  Merge  ซ่ึงหมายถึง  การสร้างแฟ้มจดหมาย  1  ฉบับ  และสร้างแฟ้มฐานข้อมูลของลูกค้า
เพ่ือพิมพ์จดหมายให้ลูกค้าของบริษัทท้ังหมด  ทําให้ไม่ต้องเสียเวลาจัดพิมพ์จดหมายให้ลูกค้าแต่ละ
ราย 
 
 
 



ห น า  | 8  

 

 

สนง. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  พนักงานบริหารงานท่ัวไป 3....

61. เมื่อต้องการเรยีกคืนข้อมูลที่ทําการลบ หรือแก้ไขไปแล้วนั้น ให้ทําอย่างไร  
 ก. แก้ไข > เลิกทํา (Undo) หรือ กด Ctrl + U  

ข. แก้ไข > เลิกทํา (Undo) หรือ กด Ctrl + Z 
 ค. ไฟล์ > ใหม่ (New) หรือ กด  Ctrl + N 

ง. ไฟล์ > ใหม่ (New) หรือ กด  Ctrl + V 
ตอบ ข. แก้ไข > เลิกทํา (Undo) หรือ กด Ctrl + Z 

 
62. เมื่อต้องการส่ังพิมพ์เอกสาร ต้องกดปุ่มใด 
 ก. Ctrl + P     ข.  Ctrl + V 

ค. Ctrl + C     ง.  Ctrl + A    
 ตอบ  ก. Ctrl + P 
 
63. ในโปรแกรม Microsoft   Word หากต้องการวางแนวกระดาษในแนวนอนต้องเลือกใช้ 
ข้ันตอนในข้อใด 
 ก. Page Setup  Layout  Landscape 
 ข. Page Setup  Layout  Vertical 

ค. Page Setup  Margins  Landscape 
 ง. Page Setup  Margins  Vertical 

ตอบ ค. Page Setup  Margins  Landscape 
 
64.การผสานเซลล์ ต้องใช้คําส่ังใดใน Microsoft Word 
 ก. Merge Cells    ข. Spite Cells 
 ค. Mere and Center    ง. Cell Formatting 
 ตอบ ก. Merge Cells 
  
65. Merge  Cells นั้นต้องใช้ข้ันตอนอย่างไร  

ก. คลิกคอลัมน์ที่ต้องการ     คลิกเม้าส์ขวา    เลือกคําส่ังผสานเซลล์ 
ข. คลิกคอลัมน์ที่ต้องการ   คลิกเม้าส์ซ้าย    เลือกคําส่ังผสานเซลล์ 
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แนวข้อสอบ บริหารงานทัว่ไป 
 
1. เพราะอะไรการบริหารงานพัสดุจึงมีความสําคัญ          
 (1) เป็นงานหลักของธุรกิจ 
      (2) ทําให้หาพัสดุมาใช้ได้ตามปริมาณที่ต้องการ      
 (3) เป็นปัจจัยในการบริหารธุรกิจ 
      (4) ช่วยให้การบริหารประสบความสําเร็จ   
 (5) ทําให้ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้ประโยชน์สูงสุด 
       ตอบ 4   การบริหารงานพัสดุเป็นเรื่องสําคัญและมีความหมายต่อธุรกิจมาก  เพราะจะมีผล
ต่อความอยู่รอดหรือกําไรของธุรกิจ  โดยพัสดุถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้การบริหารธุรกิจประสบ
ผลสําเร็จ   ซ่ึงปัจจัยการบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย คน (Man), เงิน (Money), พัสดุ (Material), 
และการบริหาร (Management) 
 
2. ท่านสามารถลดต้นทุนการผลิตทางด้านพัสดุได้อย่างไร   
       (1) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าเก็บรักษา 
       (2) ลดการสูญเสียจากการเก็บรักษาไม่ถูกวิธี  และซ้ือสินค้าที่ดีราคาถูก 
       (3) คํานวณความต้องการได้ถูกต้องตามความต้องการ 
       (4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 2                                    
 (5) ถูกท้ังข้อ 1, 2 และ 3 

          ตอบ 5  การบริหารงานพัสดุมีบทบาทต่อผลการดําเนินงานทั้งต่อธุรกิจเอกชนและหน่วยงาน
ของรัฐ ผู้บริหารงาน จึงควรให้ความสนใจงานด้านการพัสดุนับต้ังแต่การประมาณความต้องการ 
การจัดหาจัดซ้ือ  การบริหารงาน  คลังพัสดุ การจัดการคลังพัสดุ การขนส่ง  การบํารุงรักษา  
ตลอดจนการจําหน่ายพัสดุออกจากบัญชี   ซ่ึงการ บริหารงานพัสดุที่ดีมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลจะทําให้สามารถลดต้นทุนต่างๆ ได้ 

 
3. ข้อใดคือกลยุทธ์ในการบริหารงานพัสดุ          
 (1) ได้แหล่งผู้ขายท่ีดี  มีพัสดุใช้อย่างต่อเนื่อง 
       (2) มีแรงงานที่มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างสม่ําเสมอ 
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       (3) ซ้ือพัสดุได้ในราคาถูก  คุณภาพดี          (4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 2            
 (5) ถูกทั้งข้อ 2 และ 3 
 ตอบ 4  กลยุทธ์ในการบริหารงานพัสดุ มีดังนี้  
  1. ซ้ือพัสดุได้ในราคาที่ถูกต้องสมคุณภาพ  
  2. อัตราหมุนเวียนของพัสดุสูง   
  3. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาตํ่า  
  4. มีพัสดุใช้อย่างต่อเนื่อง   
  5. พัสดุมีคุณภาพดีสม่ําเสมอ    
  6. ได้แหล่งผู้ขายท่ีดี  
  7. มีการพัฒนาบุคลากรและการจ้างแรงงานที่เหมาะสม   
  8. มีระบบการเก็บบันทึกที่ดี   
  9. มีการกําหนดมาตรฐานของพัสดุ  
  10. กําหนดให้มีการพยากรณ์ล่วงหน้า 
 
4. ทําอย่างไรการลงทุนในธุรกิจจะได้ประโยชน์สูงสุด     
 (1) มีการสนับสนุนทางด้านพัสดุอย่างต่อเนื่อง  (2) มีระบบการบันทึกที่ดี 
       (3) ต้นในสินค้าตํ่าด้วยการซ้ืออย่างประหยัด        
 (4) การเพ่ิมผลผลิตและกําไรส่วนเกิน 
       (5) ค่าใช้จ่ายในการส่ังซ้ือและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาตํ่า 
       ตอบ 4  การลงทุนทางธุรกิจให้ได้ประโยชน์สูงสูด  สามารถทําได้  2  ทาง คือ   
  1. การเพ่ิมกําไรส่วนเกินสําหรับแต่ละหน่วยผลิต   
  2. การเพ่ิมผลผลิตให้มากข้ึนโดยใช้ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม 
 
5.เพราะอะไรจึงกระจายอํานาจในการส่ังซ้ือ          
 (1) ทําให้เกิดความสะดวก และสามารถเลือกผู้ขายได้อย่างประสิทธิภาพ 
      (2) ทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  
 (3) ทําให้การติดต่อประสานงานระหว่างผู้จัดหากับผู้ใช้เป็นไปได้สะดวก  
 (4) ถูกทั้งข้อ 1  และ  3       (5) ถูกทั้งข้อ  1, 2  และ  3 
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 ตอบ 5  เหตุผลของการกระจายอํานาจในการจัดซ้ือ  มีดังนี้   
  1. ทําให้การติดต่อประสานงานระหว่างผู้จัดหากับผู้ใช้เป็นไปได้สะดวก     
  2. ทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน    
  3. สามารถเลือกผู้ขายได้อย่างประสิทธิภาพ     
  4. ถูกต้องตามหลักการมอบอํานาจหน้าที่ 
 
6.หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานท่ีให้ข้อมูลในการประมาณความต้องการ    
 (1) หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีควบคุมงานพัสดุ          
 (2) หน่ายงานที่ทําหน้าท่ีเก็บรักษาพัสดุ                                  
 (3) หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีควบคุมการส่งกําลังบํารุง  
 (4) หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีควบคุมบัญชี                                   
 (5) ทุกหน่วยงานท่ีกล่าวมาแล้ว 
 ตอบ 5  การประมาณความต้องการสามารถทําได้โดยอาศัยข้อมูลดังนี้   
  1. สถิติการขอเบิกพัสดุจากหน่วยใช้เป็นการรวบรวมความต้องการท่ีหน่วยงานต่างๆ 
ขอเบิก  
  2. สถิติการจ่ายพัสดุ เป็นการรวบรวมตัวเลขที่คลังพัสดุได้จ่ายให้กับหน่วยใช้  
  3. สถิติการใช้ส้ินเปลืองเป็นการรวบรวมตัวเลขที่ใช้จริงของหน่วยงานต่างๆ 
 
7. การจะประมาณความต้องการได้ถูกต้องและจัดส่งได้ทันเวลาเราจําเป็นต้องทราบเรื่องใดบ้าง 
       (1) วงจรงบประมาณและวัตถุประสงค์ของงาน       
 (2) จํานวนพัสดุที่อยู่ระหว่างขนส่งและวันส่งถึง 
       (3) ความต้องการคงท่ีและความต้องการไม่คงที่    (4) โครงการท่ีจะดําเนินการ         
 (5) ถูกทั้งข้อ  2  และ  4 
       ตอบ 3  การที่จะช่วยให้การประมาณความต้องการได้ถูกต้องน้ัน  จําเป็นที่จะต้องกําหนด
ลักษณะของความต้องการเพ่ือให้ทราบก่อนว่าพัสดุนั้นต้องใช้อยู่เป็นประจําซ่ึงมีความต้องการคงที่  
หรือใช้เป็นครั้งคราวซ่ึงมีความต้องการไม่คงที่ 
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