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แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตราขึ้นตามคำแนะนำและยินยอมของใคร 
ก. รัฐสภา    ข. คณะรัฐมนตรี   
ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ง. นายกรัฐมนตรี 
ตอบ ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
2.  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2551 คือ 
ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.  เลขาธิการ ก.พ. 
ค.  รองนายกรัฐมนตรี    ง.  ประธานกรรมการ ก.พ. 
ตอบ  ก. นายกรัฐมนตรี (มาตรา ๕) 
 
3. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกโดยย่อ ตามข้อใด 
ก. “ก.พ. ”     ข. “กพ. ”   
ค. “ก.พ ”     ง. “ก.พ.ค. ” 
ตอบ ก. “ก.พ. ”  (มาตรา 6)  
 
4. ตำแหน่งใดเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ง. เลขาธิการ ก.พ. 
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
5. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประกอบด้วยกรรมการไม่เกินกี่คน 
ก.  3  คน     ข.  7  คน    
ค.  10 คน     ง.  12 คน 
ตอบ  ง. 12 คน 
 
6. ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ของ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง      
ข. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  
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ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   
ง. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ตอบ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีจำนวนเท่าใด 
ก. จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน   
ข. จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ค. จำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน แต่ไม่เกินสิบคน   
ง. จำนวนสิบคนขึ้นไป 
ตอบ ข. จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 
8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี 
ก.  2  ป ี  ข.  3  ป ี   ค.  4  ป ี  ง.  5 ป ี
ตอบ  ข. 3 ปี 
 
 9. เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ว่างลงก่อนกำหนดต้องดำเนินการแต่งตั้งภายในกี่วัน 
ก.  15 วัน  ข.  30 วัน   ค.  20 วัน  ง.  45 วัน 
ตอบ  ข. 30 วัน 
  
10. ถ้าหากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง จะไม่แต่งตั้งกรรมการมาแทนที่ว่าง ในกรณีใด 
ก.  วาระเหลืออยู่ไม่ถึง 60 วัน     
ข.  วาระเหลืออยู่ไม่ถึง 90วัน 
ค.  วาระเหลืออยู่ไม่ถึง 120 วัน     
ง.  วาระเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน 
ตอบ  ง. วาระเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน 
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อธิบายเฉลยข้อ 3-10 มาตรา ๖ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อ ว่า “ก. พ. ” 
ประกอบด้วย 

1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน  
2. กรรมการโดยตำแหน่ง ➢ ปลัดกระทรวงการคลัง   
    ➢ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  

    ➢ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
3. กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ด้านการบริหารและการจัดการ และด้านกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้ เลขาธิการ 
ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกำหนด 
และยังมีกรรมการดังกล่าวเหลืออยู่อีกไม่น้อยกว่าสามคน ให้ กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เมื่อตำแหน่ง
กรรมการว่างลงก่อนกำหนดให้ ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายในกำหนดสามสิบวัน แต่ถ้าวาระของกรรมการ
เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ 

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ใช้บังคับแก่ส่วนราชการดังต่อไปนี้ 
      ก. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทั้งหมดภายในประเทศ ยกเว้นหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศต้องปรับปรุงให้
สอดคล้องกับประเทศนั้น ๆ 
      ข. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกส่วนทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด ยกเว้นท้องถิ่นซึ่งมีอิสระที่จะ
กำหนดรูปแบบของตนเอง 
      ค. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกส่วนทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นภายในประเทศ 
      ง. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลางส่วน
ภูมิภาค และท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ 
ตอบ ง. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกกระทรวง 
ทบวง กรม สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ 

 
2. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันไม่ใช้บังคับแก่ 
      ก. ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น     
      ข. ราชการบริหารส่วนภมูิภาค 
      ค. รฐัวิสาหกิจ      
      ง. ถกูเฉพาะข้อ ก.  กับ  ข. 
ตอบ ค. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันไม่ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ชุดที่ 1) 
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3. ข้อใดคือความหมายของ งานสารบรรณ  
      ก. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 6 อย่าง คือ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทำลาย 
      ข. งานบริหารงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด รวมทั้งการจัดทำ ดูแล รักษาวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ เครื่องพิมพ์ด้วย 
      ค. งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่การคิด การร่าง การพิมพ์ การส่ง การรับ การเก็บรักษา
และการทำลาย 
      ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ก. งานสารบรรณ หมายความว่า งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร 6 อย่าง คือ การจัดทำ การ
รับ  การส่ง  การเก็บรักษา การยืม และการทำลาย 

 
4. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหนง่ใดที่รักษาการตาม
ระเบียบนี้ 
      ก. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกฯ ที่ได้รับมอบหมาย 
      ข. รฐัมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
      ค. เลขาการนายกรัฐมนตรี 
      ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ตอบ ง. ผู้รักษาการตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 คือ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทำคำอธิบาย กับให้มีหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม
เกี่ยวกับงานสารบรรณ 
 การตีความ การวินิจฉัยปัญหา และการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก และคำอธิบายตามวรรคหนึ่ง ปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
เพ่ือประกอบการพิจารณากได้ 

 
5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรม
เกี่ยวกับงานสารบรรณ  

ก. เลขาการนายกรัฐมนตรี     
      ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
      ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด     
      ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
ตอบ ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (อธิบายตามข้อ 4) 
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6. ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณฯ ได้แก่  
      ก. นายกรัฐมนตรีและรองนายกฯ    
      ข. นายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
      ค. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี     
      ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ตอบ ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (อธิบายตามข้อ 4) 

 
7. หนังสือราชการ คือ 
      ก. หนังสือของหน่วยราชการ    ข. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 
      ค. หนังสือที่ใช้กระดาษตราครุฑ   ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข. หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 

 
8. หนังสือราชการมีกี่ชนิด 
       ก.  4 ชนิด    ข.  5 ชนิด 

ค.  6 ชนิด    ง.  7 ชนิด 
ตอบ ค. หนังสือราชการมี 6 ชนิด                               

 
9. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือราชการ  
      ก. หนังสือประทับตรา 
      ข. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
      ค. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
      ง. หนังสือความลับของราชการ 
ตอบ ง. หนังสือความลับของราชการ  
หนังสือราชการมี 6 ชนิด คือ – หนังสือภายนอก – หนงัสือภายใน – หนังสือประทับตรา - หนังสือสั่งการ 
- หนังสือประชาสัมพันธ์ - หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำข้ึน หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

 
10. หนังสือสั่งการตามระเบียบงานสารบรรณมี กี่ชนิด  
      ก. 2 ชนิด                                  ข.  3 ชนิด                
      ค. 4 ชนิด                                  ง.  6 ชนิด                
ตอบ   ข.  3 ชนิด     หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ                  
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10. หนังสือสั่งการตามระเบียบงานสารบรรณมี กี่ชนิด  
      ก. 2 ชนิด                                  ข.  3 ชนิด                
      ค. 4 ชนิด                                  ง.  6 ชนิด                
ตอบ   ข.  3 ชนิด     หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ                  

 
11. ข้อใดไม่ใช่หนังสือหนังสือสั่งการ 
      ก. ระเบียบ                                 ข. ข้อบังคับ              
      ค. ข่าว                                       ง. แถลงการณ์            
ตอบ  ค. ข่าว (ไม่ใช่หนังสือหนังสือสั่งการ)          
หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ        

 
12. ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
      ก. ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ 
      ข. ข้อบังคับเป็นหนังสือสั่งการ 
      ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. 
      ง. แถลงการณ์หนังสือสั่งการ 
ตอบ ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. (อธิบาตามข้อ 11) 

 
13. คำว่า หนังสือ ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง 
      ก. ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการ 
      ข. หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และลงรับไว้แล้ว 
      ค. โฉนด 
      ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

 
14. หนังสือประทับตรา ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
      ก. ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป 
      ข. ให้หวัหน้าส่วนราชการระดับกองลงชื่อเต็มกำกับตราพร้อมลงวันที่กำกับ 
      ค. ใช้ประทับแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไป 
      ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ค. หนังสือประทับตรา  ใช้ประทับแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไป 
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15. หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอะไร 
      ก. หมึกสีแดง    ข. หมึกสีดำ 
      ค. หมึกสีนำเงิน    ง. หมึกสีม่วง 
ตอบ หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยหมึกสีแดง 

 
16. แจ้งความเป็นหนังสือราชการประเภทใด 
      ก. หนังสือภายนอก                                 ข. หนงัสือภายใน 
      ค. หนังสือสั่งการ                                    ง. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
ตอบ ง. หนังสือประชาสัมพันธ์ ในกรณีท่ีกฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคำว่าประกาศเป็น แจ้งความ 

 
17. ข้อใดคือความหมายของ ระเบียบ  
      ก. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย 
      ข. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ 
      ค. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจกำหนดให้ข้าราชการปฏิบัติภายในส่วนราชการนั้น ๆ 
      ง. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ตอบ ระเบียบ คือ บรรดาข้อความท่ีผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ 

 
18. ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว คือหนังสือประเภทใด 
      ก. หนังสือประทับตรา                             ข. หนังสือภายนอก 
      ค. หนังสือภายใน                                   ง. ไม่มีข้อถูก 
ตอบ ง. ไม่มีข้อถูก 

 
19. ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ ตามระเบียบงานสารบรรณ  
      ก. ประกาศ                                 ข. ระเบียบ              
      ค. คำสั่ง                                     ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ   ก. ประกาศ                               

 
20. ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 
      ก. ระเบียบ คำสั่ง     

ข. ข้อบังคับ ข่าว 
      ค. ข่าว ประกาศ     

ง. แถลงการณ์ ข้อบังคับ 
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ตอบ ค. ค. ข่าว ประกาศ (หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิด ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 
 

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 

1. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ก. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง   
ข. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค   
ค. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
ง. ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 

 
2. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางจัดระเบียบตามข้อใดถูกต้องที่สุด 

ก. กระทรวง ทบวง กรม  
ข. กรม ทบวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ค. สำนักนายกรัฐมนตรี กรม   
ง. สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 

 
3. จังหวัด และ อำเภอ เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามข้อใด 

ก. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง   
ข. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค   
ค. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
ง. ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 

 
4. ตำแหน่งใดเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

ก. นายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย  
ข. นายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกฯที่ได้รับมอบหมาย 
ค. นายกรัฐมนตรี  
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
5. การจัดตั้ง การรวม หรือการโอน สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ให้ตราเป็นกฎหมายใด 

ก. พระราชบัญญัต ิ ข. พระราชกฤษฎีกา 
ค. ระเบียบ หรือ ข้อบังคับ ง. กฎกระทรวง 
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6. การรวมหรือการโอน สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรา 
ของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มข้ึนให้ตราเป็นกฎหมายใด 
ก. พระราชบัญญัต ิ  
ข. พระราชกฤษฎีกา 
ค. ระเบียบ หรือ ข้อบังคับ  
ง. กฎกระทรวง 

 
7. การเปลี่ยนชื่อ และการยุบ นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 

ก. พระราชบัญญัต ิ ข. พระราชกฤษฎีกา 
ค. ระเบียบ หรือ ข้อบังคับ ง. กฎกระทรวง 

 
8. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี หรือ กรม ให้ออกเป็นกฎหมายใด 

ก. พระราชบัญญัต ิ ข. พระราชกฤษฎีกา 
ค. ระเบียบ หรือ ข้อบังคับ ง. กฎกระทรวง 

 
9. หน่วยงานใดมีหน้าที่ร่วมกันเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจ
หน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ 

ก. สำนักงานประมาณ และ สำนักนายกรัฐมนตรี  
ข. สำนักงาน ก.พ. และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ค. สำนักงาน ก.พ.ร. และ สำนักงาน ก.พ.  
ง. สำนักงาน ก.พ. และ สำนักงานประมาณ 

 
10. ตำแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี 

ก. นายกรัฐมนตรี  
ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ง. ถูกทุกข้อ 
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พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
1. ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คำว่า “คณะกรรมการ” หมายถึงข้อใด 

ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ข. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ค. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ง. ไม่มีข้อถูก 

 
2. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สังกัดหน่วยงานใด 

ก. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ข. สำนักนายกรัฐมนตรี 
ค. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ง. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 

3. ข้อมูลข่าวสารใดที่ห้ามมิให้เปิดเผยโดยเด็ดขาด 
ก. ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เปิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ข. ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ 
ค. ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
4. ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของตนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐ ไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริง ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคำขอเป็นหนังสือขอให้หน่วยงานรัฐแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แต่ถ้า
หน่วยงานรัฐไม่แก้ไขตามคำขอ ผู้นั ้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ภายในกี่วัน นับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งไม่แก้ไขตามท่ีผู้นั้นขอ 

ก.  7 วัน  ข.  15 วัน   
ค.  30 วัน  ง.  45 วัน 
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5. ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา หรือมีอายุครบกำหนดการเก็บรักษา ให้หน่วยงานรัฐ ส่ง
มอบแก่หน่วยงานใดเพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 

ก. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ข. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
ค. หน่วยงานอื่นของรัฐ ตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ง. ข้อ ข  และ ค ถูก 

 
6. ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คำว่า “บุคคล” หมายถึงข้อใด 

ก. บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีสัญชาติไทย 
ข. บุคลลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย 
ค. บุคคลธรรมดา ที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถ่ินที่อยู่ในไทย 
ง. ข้อ ข และ ค ถูก 

 
7. ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ก. รัฐมนตรี ที่นากยกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข. สำนักนายกรัฐมนตรี 
ค. สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี 
ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
8. ข้อใดผิดเกี่ยวกับ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

ก. รัฐมนตรี ที่นากยกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 9 คน 
ค. นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขานุการ 
ง. ไม่มีข้อใดผิด 

 
9. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อาจจัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เสนอต่อ คณะรัฐมนตรี เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยต้องเสนอปีละกี่ครั้ง 

ก. 1 ครั้ง  ข.  2 ครั้ง   
ข. ค.  3 ครั้ง  ง.  4 ครั้ง 
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10. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มีจำนวนกี่คน 
ก. 3 - 7  คน 
ข. ไม่น้อยกว่า 3 คน 
ค. ตามความจำเป็นแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน 
ง. ตามความจำเป็นแต่ไม่น้อยกว่า 5 คน 

 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

1. ตำแหน่งใดเป็นผู้รักษาการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ก. นายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย  
ข. นายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกฯท่ีได้รับมอบหมาย 
ค. นายกรัฐมนตรี  
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

2. การปฏิบัติราชการใดหรือปฏิบัติในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเม่ือใด ให้เป็นไปตามที่ใครเป็นผู้กำหนด 
ก. นายกรัฐมนตรี  
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. คณะรัฐมนตรี  
ง. ถูกทุกข้อ 
 
 

3. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย กี่ประการ 
ก. 5 ประการ ข. 7 ประการ 
ค. 9 ประการ ง. 12 ประการ 
 

4. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ก. เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน     
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ค. มีข้ันตอนในการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น  
ง. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
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5. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจะต้องดำเนินการโดยถือว่าใครเป็นศูนย์กลาง 
ก. สังคมและชุมชน ข. ประเทศชาติ 
ค. ประชาชน ง. ส่วนราชการ 
 

6. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยส่วนราชการจะต้องมีการกำหนดแนวทางการ
บริหารราชการตามข้อใดเป็นอันดับแรก 
ก. ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตรวจสอบได้  
ข. การศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียของการปฏิบัติราชการให้ครบถ้วนทุกด้าน 
ค. กรณีท่ีเกิดปัญหาและอุปสรรค ให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว  
ง. กำหนดภารกิจของรัฐให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

7. ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ ให้ส่วนราชการดำเนินการตามข้อใด 
ก. แก้ไขแผนการปฏิบัติราชการโดยเร็ว  
ข. ดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว 
ค. แจ้ง ก.พ.ร. ให้ทราบ  
ง. ยุบ เลิก โครงการที่เกิดปัญหา 
 

8. ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงข้อใดบ้าง 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ  
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ค. นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ง. ถูกทุกข้อ 
 

9. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา ๑๖ ในวาระเริ่มแรกให้จัดทำเป็น
แผนกี่ปี 

ก. 2 ปี     ข. 3 ปี    
ค. 4 ปี     ง. 5 ปี 
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10. ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้ส่วนราชการใช้
ในการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างกันได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา
ฉบับท่ี 2 ใช้บังคับ 
ก. หกสิบวัน     ข. เก้าสิบวัน   
ค. ร้อยยี่สิบวัน    ง. ร้อยแปดสิบวัน 

 
 

แนวข้อสอบเกี่ยวกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

 
1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของตำแหน่งนี้สามารถจำแนกเป็นด้านหลัก ๆ ได้กี่ด้าน 
ก. 2 ด้าน  ข. 3 ด้าน  ค. 4 ด้าน  ง. 5 ด้าน 
 
2. “ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติสรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่นงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่และงาน
สัญญาต่าง ๆ” จัดเป็นการปฏิบัติงานด้านใด 
ก. ด้านปฏิบัติการ   ข. ด้านการวางแผน 
ค. ด้านการประสานงาน   ง. ด้านการบริการ 
 
3. “การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด 
ก. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร 
ข. ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ 
ค. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
ง. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น 
 
4. “ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร” จัดเป็นการปฏิบัติงานด้านใด 
ก. ด้านปฏิบัติการ   ข. ด้านการวางแผน 
ค. ด้านการประสานงาน   ง. ด้านการบริการ 
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5. “ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที ่เกี ่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ ”  
จัดเป็นการปฏิบัติงานด้านใด 
ก. ด้านปฏิบัติการ   ข. ด้านการวางแผน 
ค. ด้านการประสานงาน   ง. ด้านการบริการ 
 
6. “วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด” จัดเป็นการปฏิบัติงานด้านใด 
ก. ด้านปฏิบัติการ   ข. ด้านการวางแผน 
ค. ด้านการประสานงาน   ง. ด้านการบริการ 
 
7. การบริหารสำนักงานประกอบด้วยงานสำคัญกี่ประการ 
ก. 3 ประการ    ข. 4 ประการ   
ค. 5 ประการ    ง. 6 ประการ 
 
8. จากข้างต้นข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก. การวางแผน  การจัดองค์การ  การปฏิบัติหรือการดำเนินการสำนักงาน   การควบคุม 
ข. การวางแผน  การพัฒนาบุคลากร  การจัดงบประมาณ  การดำเนินการทางวินัย 
ค. การวางแผน  การจัดองค์การ  การจัดงบประมาณ  การดำเนินการทางวินัย 
ง. การจัดองค์การ  การจัดงบประมาณ  กิจกรรมสัมพันธ์  
 
9. การวางแผน ในการบริการสำนักงาน หมายถึงข้อใด 
ก. การเตรียมงานและเตรียมการปฏิบัติงานสำนักงานไว้ล่วงหน้าว่างานสำนักงานอะไรบ้างที่จะต้องมีการปฏิบัติ 
และจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
ข. การแบ่งหน้าที่และ ความรับผิดชอบ การจัดหาวัสดุและเครื่องจักรที่จำเป็น และสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสม
ภายในหน่วยงาน 
ค. การควบคุมงานสำนักงานต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับการวางแผน 
ง. ถูกทุกข้อ 
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10. “Office Management” ตรงกับข้อใดมากที่สุด 
ก. การจัดองค์การ 
ข. การบริหารสำนักงาน 
ค. การบริการทรัพยากรบุคคล 
ง. การบริหารงบประมาณ 
 

แนวข้อสอบเก่าที่เคยออกสอบ 

1.  ข้อใดคือความหมายของหนังสือราชการ 
ก.  เอกสารของทางราชการและภาครัฐ 
ข.  เอกสารที่ทางราชการทำขึ้นเป็นเอกสารสำคัญ 
ค.  เอกสารโต้ตอบในราชการ 
ง.  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 
 
2. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ได้ในกรณีใด 
ก.  การเงินบัญชี 
ข.  เรื่องสำคัญ 
ค.  หนังสือที่ไม่เก่ียวกับราชการ 
ง.  การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ 
 
3.  ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร 
ก.  เรียน                             
ข.  กราบทูล 
ค.  กราบเรียน                           
ง.  ขอประธานกราบทูล 
 
4.  “งานสารบรรณ” มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก.  งานที่เก่ียวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความคิดเห็น 
ข.  งานที่เก่ียวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร 
ค.  งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย 
ง.  งานที่เกี่ยวกับการคิดร่าง , เขียน , แต่งพิมพ์ , จดจำ , ทำสำเนา , ส่งรับ, บันทึก  
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5.  หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมี 6 ชนิด คือข้อใด 
ก.  หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ,และหนังสือราชการสำคัญเก่ียวกับการเงิน 
ข.  หนังสือภายนอก, หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือสั่งการโฆษณา  
ค.  หนังสือภายใน , หนังสือภายนอก , หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, และหนังสือที่ลงรับไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
ง.  ผิดทุกข้อ 
 
6.  กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน 
ก.  2  คน                                  ข.  3  คน 
ค.  4  คน                               ง.   แล้วแต่ความเหมาะสม 
 
7.  กรณีผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร 
ก.  ขอแสดงความนับถือ                       ข.  ของแสดงความเคารพนับถือ 
ค.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง     ง.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
 
8.  ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมาตั้งแต่เม่ือใด 
ก.  วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2526                                     
ข.  วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2516 
ค.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526                                       
ง.  วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
 
9.  หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป 
ก.  เรื่องท่ีเกี่ยวกับการเงิน                                               
ข.  เรื่องท่ีเกี่ยวกับระเบียบ 
ค.  เรื่องท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์                                    
ง.  ถูกทุกข้อ 
 
10. “ประกาศ” จัดเป็นหนังสือชนิดใด 
ก.  หนังสือภายใน                                                            
ข.  หนังสือภายนอก 
ค.  หนังสือแถลงการณ์                                                    
ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์ 
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ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 
1. พลังงานทดแทน หมายถึงอะไร 
ก. พลังงานธรรมชาติประเภทใช้ไม่หมดสามารถหมุนเวียนมาให้ใช้เป็นประจำวัน 
ข. พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง 
ค. พลังงานจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อาจเรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
 
2. พลังงานทดแทน สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง 
ก. พลังงานสิ้นเปลือง, พลังงานหมุนเวียน 
ข. พลังงานไฟฟ้า, พลังงานอากาศ 
ค. พลังงานจากไฟ, พลังงานลม 
ง. พลังงานธรรมชาติ, พลังงานที่ผลิตใช้เอง 
ตอบ ก. พลังงานสิ้นเปลือง, พลังงานหมุนเวียน 
 
3. ข้อใดหมายถึงพลังงานสิ้นเปลือง 
ก. ลม     ข. น้ำ 
ค. ถ่านหิน    ง. แสงอาทิตย์ 
ตอบ ค. ถ่านหิน 
 
4. ข้อใดไม่ใช่พลังงานสิ้นเปลือง 
ก. ถ่านหิน  ก๊าซธรรมชาติ  
ข. นิวเคลียร์  หินน้ำมัน  
ค. ทรายน้ำมัน 
ง. พลังงานแสงอาทิตย ์
ตอบ ง. พลังงานแสงอาทิตย์ 
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5. ข้อใดไม่ใช่พลังงานหมุนเวียน  
ก. แสงอาทิตย์ ลม  
ข. หินน้ำมัน  ถ่านหิน   
ค. ชีวมวล น้ำ  
ง. ไฮโดรเจน 
ตอบ ข. หินน้ำมัน  ถ่านหิน   
 
6. ข้อใดหมายถึงพลังงานหมุนเวียน 
ก. ไฮโดรเจน     
ข. ชีวมวล 
ค. ลม      
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
 
7. แหล่งพลังงานจากใต้พื้นดิน เมื่อใช้หมดแล้วไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่หรือหามาทดแทนโดยธรรมชาติได้
ทันความต้องการในเวลาอันรวดเร็ว ต้องใช้เวลานานกว่าร้อยล้านปีที่จะสร้างขึ้นมาอีกได้และมีปริมาณจำกัด 
ข้อความข้องต้นหมายถึงพลังงานประเภทใด 
ก. พลังงานหมุนเวียน 
ข. พลังงานสิ้นเปลือง 
ค. พลังงานไฟฟ้า 
ง. พลังงานธรรมชาติ 
ตอบ ข. พลังงานสิ้นเปลือง 
 
8. ปัจจุบันพลังงานที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากนำมาจากแหล่งใด 
ก. พลังงานหมุนเวียน 
ข. พลังงานสิ้นเปลือง 
ค. พลังงานไฟฟ้า 
ง. พลังงานธรรมชาติ 
ตอบ ข. พลังงานสิ้นเปลือง 
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9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พลังงานชีวมวล  
ก. เป็นสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งเก็บกักพลังงานของธรรมชาติ ซึ่งได้จากสิ่งมีชีวิต พืชเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ข. เกิดข้ึนจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้ออกซิเจน 
ค. เป็นพลังงานที่ได้จากการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร ์ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ก.  
 
10. พลังงานชีวมวล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเป็นพลังงานชนิดใดได้บ้าง 
ก. พลังงานความร้อน 
ข. พลังงานไฟฟ้า 
ค. ทำน้ำมันเชื้อเพลิง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
 

1. ขั้นตอนการทำงานที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมดขั้นตอน 
ก.    3 ขั้นตอน    
ข.    4 ขั้นตอน 
ค.    5 ขั้นตอน    
ง.    6 ขั้นตอน 
ตอบ ข. 4 ขั้นตอน 
 
2. จากข้อ 1 ข้อใดไม่ใช่กระบวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ 
ก.    การรับข้อมูล    
ข.    การประมวลผล 
ค.    การแก้ไขข้อมูล   
ง.    การจัดเก็บข้อมูล 
ตอบ ค. การแก้ไขข้อมูล 
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3. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ มีวิวัฒนาการมาจากสิ่งประดิษฐ์ชนิดใด 
ก.    ลูกคิด    
ข.     เกมส์กด 
ค.     โทรศัพท์มือถือ   
ง.     ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ก. ลูกคิด 
 
4. ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์    
ก.    ฮาร์ดแวร์    
ข.    ซอฟต์แวร ์ 
ค.    บุคลากร    
ง.    เครื่องปริ้นท ์
ตอบ ง. เครื่องปริ้นท ์
 
5. ข้อใดหมายถึง ฮาร์ดแวร์ 
ก.    อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจับต้องได้ 
ข.    จอภาพ  
ค.    ฮาร์ดดิสก ์
ง.    ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
 
6. ซอฟต์แวร์ หมายถึงอะไร 
ก.    ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมทุกชนิดที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
ข.    เครื่องปริ้นท์ 
ค.    เม้าส์ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ก. ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมทุกชนิดที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
 
 
 



 

จำหน่ายไฟล์ PDF แนวขอ้สอบ นักจัดการงานทั่วไป 550 ข้อ 

ของกรมพัฒนาพลังงานฯ ราคา 99 บาท สนใจสั่ง 

ชื่อเพจ ลูกชาวนา นักล่าฝัน-สานฝันคนสอบราชการ  

.Page | 23  

 

7. ส่วนใดของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที ่ในการประมวลผลข้อมูล ในลักษณะของการคำนวณและ
เปรียบเทียบ  
ก.     CPU     
ข.    ฮาร์ดดิสก ์
ค.    อินเตอร์เน็ต    
ง.    แป้นพิมพ์ 
ตอบ ก. CPU 
 
 
8. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการป้อนข้อมูล เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อใดผิด 
ก.     แป้นพิมพ์    
ข.    เม้าส์ 
ค.    เครื่องปริ้นท์    
ง.    ไมโครโฟน 
ตอบ ค. เครื่องปริ้นท์ 
 
9. คอมพิวเตอร์คืออะไร 
ก.     ระบบโปรแกรมการทำงาน 
ข.    การคำนวณ 
ค.    เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม 
ง.    อุปกรณ์ท่ีประกอบขึ้น 
ตอบ ค. เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม 
 
10. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ 
ก.     Microsoft Windows98 

ข.     Microsoft Windows ME 
ค.     Microsoft Windows XP 
ง.     Microsoft Office 
ตอบ ง. Microsoft Office 
 


