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แบบทดสอบกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำรำยบุคคล (IDP) เรื่อง เทคนิคการน าเสนอและการเขียนหนังสือราชการ 
(ก่อนกำรอบรม) 

....................................................................................................  

ค ำชี้แจง : ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ ให้ท าเครื่องหมาย X ลงในข้อที่ถูกต้อง 

1. หนังสือภายนอก ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ใช้ติดต่อราชการในกรณีใด 
 ก. ติดต่อระหว่างกระทรวง ทบวง กรม จังหวัดและกับบุคคลทั่วไป 
 ข. ติดต่อกับส่วนราชการต่างกระทรวง และบุคคลภายนอกวงราชการ 
 ค. ติดต่อกับบุคคลภายนอกวงราชการ 
 ง. ติดต่อกับต่างประเทศ 

2. หนังสือภายใน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ใช้ติดต่อราชการในกรณีใด 
 ก. ระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวงเดียวกัน หรือกรมเดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน 
 ข. ระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวงเดียวกัน 
 ค. ระหว่างส่วนราชการภายในกรมเดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน 
 ง. ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน 

3. หนังสือประทับตรา ใช้ติดต่อราชการในกรณีใด 
 ก. ต้องการความศักดิ์สิทธิ์     ข. ต้องการให้ใช้เป็นหลักฐานยืนยัน 
 ค. หัวหน้าส่วนราชการผู้มีหนังสือไปไม่สามารถลงชื่อได้ ง. เตือนเรื่องค้าง 

4. การเขียน “ข้อความ” ในหนังสือภายนอก ควรย่อหน้าเมื่อใด 
 ก. เขียนค าขึ้นต้น 
 ข. เขียนค าเริ่มต้น เนื้อเรื่อง 
 ค. เขียนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 
 ง. เขียนค าเริ่มต้น เนื้อเรื่อง และเขียนจุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 

5. รายการในข้อใดที่หนังสือภายนอกกับหนังสือภายใน เขียนไม่เหมือนกัน 
 ก. เรื่อง       ข. ค าข้ึนต้น    
 ค. ค าลงท้าย      ง. ลงชื่อ 

6. รายการในข้อใดที่หนังสือภายนอกกับหนังสือภายใน เขียนเหมือนกัน 
 ก. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ    ข. ค าข้ึนต้น 
 ค. ค าลงท้าย      ง. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

7. “เรื่อง” ของหนังสือภายนอก เป็นข้อความเกี่ยวกับอะไร 
 ก. เค้าโครงของหนังสือ     ข. ชื่อของหนังสือ 
 ค. จุดประสงค์ของหนังสือ     ง. ใจความที่ย่อสั้นที่สุดของหนังสือ 

คะแนน 



 
8. การเขียน “เรื่อง” ของหนังสือติดต่อราชการในข้อต่อไปนี้ ข้อใดดีที่สุด 
 ก. เรื่อง เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยหาย 3 เครื่อง  ข. เรื่อง เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยหาย 

 ค. เรื่อง เครื่องพิมพ์ดีดหาย    ง. เรื่อง เครื่องพิมพ์ดีด 

9. การเขียน “เรื่อง” ของหนังสือติดต่อราชการในข้อต่อไปนี้ ข้อใดดีที่สุด 

 ก. เรื่อง ขอความร่วมมือ 

 ข. เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดสัมมนา 

 ค. เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดสัมมนานักบริหาร 

 ง. เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดสัมมนานักบริหารของส่วนราชการต่าง ๆ 

10. ค าขึ้นต้นของหนังสือภายนอกที่ใช้ค าว่า “กราบเรียน” ใช้ส าหรับหนังสือถึงผู้ด ารงต าแหน่งใด 

 ก. นายกรัฐมนตรี       

 ข. นายกรัฐมนตรี และรัฐบุรุษ 

 ค. นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี    

 ง. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐบุรุษ 

11. ค าขึ้นต้นของหนังสือประทับตราจากผู้อ านวยการส านักงบประมาณถึงปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ใช้อย่างไร 

 ก. ถึง       ข. เรียน 

 ค. กราบเรียน      ง. ขอประทานกราบเรียน 

12. หนังสือประทับตราจากผู้อ านวยการส านักงบประมาณถึงปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ใช้ชื่อผู้รับหนังสืออย่างไร 

 ก. ส านักนายกรัฐมนตรี     ข. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

 ค. ท่านปลัดส านักนายกรัฐมนตรี    ง. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

13. การเริ่มต้นข้อความในเนื้อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการโดยใช้ค าว่า “ตามท่ี” ใช้ในกรณีใด 

 ก. กรณีที่เป็นเรื่องใหม่ไม่เคยติดต่อกันมาก่อน 

 ข. กรณีท่ีบอกกล่าวเล่าเหตุที่มีหนังสือไปโดยการเกริ่นขึ้นมาลอย ๆ 

 ค. กรณีท่ีอ้างเป็นเหตุผลอันหนักแน่นที่ต้องมีหนังสือไป 

 ง. กรณีท่ีเคยมีเรื่องติดต่อกันมาก่อน 

14. การเริ่มต้นข้อความในเนื้อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ โดยใช้ค าว่า “ด้วย” ใช้ในกรณีใด 

 ก. กรณีที่ข้อความเนื้อเรื่องมีตอนเดียว 

 ข. กรณีท่ีมีหนังสือถึงบุคคลธรรมดา 

 ค. กรณีท่ีอ้างเป็นเหตุอันหนักแน่นที่จ าเป็นต้องมีหนังสือไป 

 ง. กรณีท่ีเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยติดต่อกันมาก่อน 



 
15. สมมติว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่กองคลังของกรมท่ีคุณสังกัด ผู้อ านวยการกองคลังสั่งให้คุณร่างหนังสือถึงผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมที่คุณสังกัดใช้เงินงบกลางสร้างอาคารที่ท าการของกรมเพ่ิมขึน้อีก 
1 หลัง ขอให้ส านักงบประมาณจัดสรรเงินงบกลางให้ คุณจะเลือกใช้ค าใดเป็นค าเริ่มต้นข้อความในหนังสือท่ีมีไป 

 ก. ตาม        ข. ตามท่ี 

 ค. เนื่องจาก      ง. ด้วย 

16. การเขียนแจ้งความประสงค์ในหนังสือภายนอกโดยต่อท้ายด้วย “ค าขอบคุณ” ใช้ในกรณีที่จุดประสงค์ของเรื่อง
เป็นลักษณะใด 

 ก. ลักษณะค าแจ้ง     ข. ลักษณะค าขอ 

 ค. ลักษณะค าสั่ง      ง. ลักษณะค าถาม 

17. ค าลงท้ายของหนังสือภายนอกถึงรัฐบุรุษใช้อย่างไร 

 ก. ด้วยความนับถือ     ข. ขอแสดงความนับถือ 

 ค. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง    ง. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

18. ค ากล่าวในข้อต่อไปนี้ ข้อใดผิด 

 ก. หนังสือประทับตราไม่มีค าลงท้าย 

 ข. หนังสือภายในไม่ต้องมีชื่อเรื่อง 

 ค. หนังสือภายนอกถึงรองนายกรัฐมนตรี ใช้ค าลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถือ” 

 ง. หนังสือประทับตราเขียนถึงบุคคลภายนอกได้ 

19. ค ากล่าวในข้อต่อไปนี้ ข้อใดถูก 

 ก. หนังสือภายในไม่มีค าลงท้าย 

 ข. หนังสือประทับตราไม่มีค าขึ้นต้น 

 ค. หนังสือภายนอกถึงปลัดกระทรวงใช้ค าลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถืออย่างสูง” 

 ง. ค าข้ึนต้นและค าลงท้ายของหนังสือภายนอก ผู้ร่างไม่ต้องเขียน ปล่อยทิ้งไว้ให้พนักงานพิมพ์ดีดพิมพ์เอง 

20. หนังสือภายนอกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เขียนจุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไปว่าอย่างไร 

 ก. จึงขอประทานกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  ข. จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ค. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    ง. จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 


