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 แบบประเมินตนเองก่อนเรียน  หน่วยท่ี  1   
วตัถุประสงค ์    เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัส านกังาน งานส านกังานและการ
บริหารส านกังาน” 
ค าแนะน า       ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 

1.    ส านกังานอตัโนมติั คืออะไร 
ก. ส านกังานไร้กระดาษ 
ข. ส านกังานเคล่ือนท่ี 
ค. ส านกังานท่ีท าทุกอยา่งไดเ้องโดยอตัโนมติั 
ง. ส านกังานท่ีใชหุ่้นยนตแ์ละแขนกลในการท างาน 
จ. ส านกังานท่ีมีการน าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยี  สารสนเทศและการส่ือสารเขา้มา

สนบัสนุนการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.  พฒันาการของส านกังานแบ่งออกเป็น 3 ยคุ ในขอ้ใด 

ก. ส านกังานแบบดั้งเดิม ส านกังานอตัโนมติั และส านกังานเสมือน 
ข. ส านกังานยคุตน้ ส านกังานยคุกลาง ส านกังานยคุปลาย 
ค. ส านกังานยคุหิน ส านกังานยคุปัจจุบนั ส านกังานยคุอนาคต 
ง. ส านกังานไร้กระดาษ ส านกังานเคล่ือนท่ี ส านกังานเสมือน 
จ. ส านกังานขนาดเลก็ ส านกังานขนาดกลาง ส านกังานขนาดใหญ่ 

3. ส านกังานเสมือน มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่อะไร 
ก. ส านกังานอตัโนมติั 
ข.  ส านกังานแฝด 
ค. ส านกังานเคล่ือนท่ี 
ง. ส านกังานคอมพิวเตอร์ 
จ. ส านกังานอิเลก็ทรอนิกส์ 

4.    ขอ้ใดคืออปุกรณ์ส่ือสารท่ีมีบทบาทอยา่งมากในงานส านกังานยคุปัจจุบนั 
ก. เซิฟเวอร์ 
ข. เมนเฟรม 
ค. คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
ง. เซิฟเวอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
จ. สมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์แทบเลต็ 

5.      ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่งานส านกังาน  
ก. งานจดัการเอกสารและขอ้มูล 
ข. งานดา้นอาคารและสถานท่ี 
ค. งานสนบัสนุนการท างานร่วมกนั 
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ง. งานรักษาความมัน่คงปลอดภยั 
จ. งานบริหาร 

6.     ขอ้ใดคือ บทบาทหลกัของผูบ้ริหารส านกังาน  
ก. การบริหารความมัน่คงปลอดภยั   
ข. การบริหารงานส านกังาน 
ค. การบริหารสินทรัพยส์ านกังาน  
ง. การบริหารการติดต่อส่ือสาร 
จ.  ถูกทุกขอ้       

7.     งานขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นพ้ืนฐานส าคญัของงานส านกังาน 
ก. งานสนบัสนุนการติดต่อส่ือสาร 
ข. งานบริหารพสัดุ 
ค. งานบริหารงบประมาณ 
ง. งานจดัการเอกสารและขอ้มูล 
จ. งานบริหารความมัน่คงปลอดภยั 

8.     ผูบ้ริหารส านกังานควรมีคุณสมบติัขอ้ใด   
ก. บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
ข. มีทกัษะดา้นการส่ือสาร   
ค. มีภาวะผูน้ า 
ง. มีวสิยัทศัน ์
จ. ถูกทุกขอ้ 

9.     หลกัการบริหารส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารส านกังาน ไดแ้ก่ขอ้ใด  
ก. สมรรถนะ จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการรักษาความมัน่คงปลอดภยั 
ข. การบริหารความเส่ียง การบริหารความมัน่คงปลอดภยั การบริหารตน้ทุน 
ค. การบริหารบุคลากร การบริหารการเงิน การบริหารการเปล่ียนแปลง 
ง. การบริหารการลงทุน การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารการติดต่อส่ือสาร  
จ. การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร การบริหารความเส่ียง 

10.    ขอ้ใดคือปัจจยัส าคญัท่ีสนบัสนุนใหก้ารบริหารส านกังานประสบความส าเร็จ  
ก. ความร่วมมือของบุคลากร   
ข. ความพร้อมของส านกังาน      
ค. ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร   
ง. การสนบัสนุนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
จ. ถูกทุกขอ้ 
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 แบบประเมินตนเองหลงัเรียน หน่วยท่ี  1   
วตัถุประสงค ์    เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัส านกังาน งาน

ส านกังานและการบริหารส านกังาน” 

ค าแนะน า       ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 
1. ส านกังานขอ้ใดคือจุดเปล่ียนส าคญัท่ีจะน าไปสู่ส านกังานแห่งอนาคต 

ก. ส านกังานไร้กระดาษ 
ข. ส านกังานเอกชน 
ค. ส านกังานยคุดั้งเดิม 
ง. ส านกังานเอกชน 
จ.  ส านกังานอตัโนมติั 

2. ขอ้ใดคือความหมายของงานส านกังาน 
ก. งานใดๆ ท่ีกระท าภายในอาคารส านกังาน 
ข. งานเอกสารและงานธุรการท่ีสนบัสนุนงานหลกัขององคก์าร 
ค. งานรักษาความปลอดภยั ความสะอาด งานธุรการ และงานเลขานุการ 
ง. งานติดต่อประสานงานระหวา่งองคก์าร  
จ. กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในส านกังานและสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจขององคก์ารเป็นไป

อยา่งราบร่ืน มีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จ 
3. ขอ้ใดคือรูปแบบของส านกังานท่ีแบ่งตามลกัษณะการด าเนินงาน 

ก. ส านกังานอตัโนมติัและส านกังานไร้กระดาษ 
ข. ส านกังานราชการและส านกังานเอกชน 
ค. ส านกังานเคล่ือนท่ีและส านกังานอิเลก็ทรอนิกส์ 
ง. ส านกังานยคุดั้งเดิมและส านกังานแห่งอนาคต 
จ. ส านกังานสีเขียวและส านกังานเสมือน 

4. ขอ้ใดไม่ใช่ปัจจยัส าคญัท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ส านกังานอตัโนมติั 
ก. ค่าใชจ่้ายส านกังานท่ีสูงข้ึน     
ข. ความจ าเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์าร    
ค. พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่    
ง. ปัญหาเร่ืองธรรมาภิบาลในองคก์าร 
จ. การเติบโตอยา่งกา้วกระโดดของเทคโนโลย ี   

5.      ขอ้ใดคือความพร้อมดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานในการจดัตั้งส านกังานอตัโนมติั  
ก. ระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง 
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ข. งบประมาณ 
ค. บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ง. ระบบรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล 
จ. ขอ้ 1 และขอ้ 4 ถูก 

6.     การบนัทึกขอ้มูลหมายเลขรับเขา้หรือส่งออกของเอกสาร คืองานส านกังานในขอ้ใด 
ก. งานจดัท าเอกสาร   
ข. งานจดัการขอ้มูล 
ค. งานจดัการเอกสาร  
ง. งานจดัท าทะเบียนเอกสาร 
จ. งานจดัเก็บเอกสาร 

7.     การบริหารและควบคุมความเส่ียงถือเป็นงานส านกังานประเภทใด 
ก. งานธุรการส านกังาน 
ข. งานบริหารพสัดุ 
ค. งานดา้นอาคารและสถานท่ี 
ง. งานจดัการเอกสารและขอ้มูล 
จ. งานรักษาความมัน่คงปลอดภยั 

9.  งานส านกังานแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบัหลกัๆ ในขอ้ใด  
ก. ระดบัผูบ้ริหาร  ระดบัผูป้ฏิบติัการ ระดบัแรงงาน 
ข. ระดบับน ระดบักลาง ระดบัล่าง 
ค. งานธุรการ งานวชิาชีพ งานบริหาร 
ง. งานเลขานุการ งานบริการ งานบริหาร  
จ. งานเอกสาร งานส่ือสาร งานบริการ 

9.     ขอ้ใดคือบทบาทหลกัของผูบ้ริหารส านกังาน  
ก. การบริหารงานส านกังาน 
ข. การบริหารการติดต่อส่ือสาร       
ค. การบริหารความมัน่คงปลอดภยั   
ง. การบริหารสินทรัพยส์ านกังาน  
จ. ถูกทุกขอ้ 

10.    ขอ้ใดคือองคป์ระกอบหลกัของการบริหารส านกังาน  
ก. การบริหารสินทรัพยข์องส านกังาน  การบริหารงานส านกังาน การบริหารบุคลากรส านกังาน  
ข. การบริหารบุคลากร  การบริหารงบประมาณ  การบริหารอาคารและสถานท่ี 
ค. การบริหารบุคลากร  การบริหารงบประมาณ การบริหารงานส านกังาน 
ง. การบริหารการติดต่อส่ือสาร การบริหารบุคลากร การบริหารงานส านกังาน 
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จ. การบริหารสินทรัพยข์องส านกังาน การบริหารบุคลากร การบริหารการติดต่อส่ือสาร 
 
 

 
เฉลยแบบประเมินผลตนเอง หน่วยที่ 1 

 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1. จ 1. จ 
2. ก 2. จ 
3. ค 3. ข 
4. จ 4. ง 
5. จ 5. จ 
6. จ 6. ง 
7. ง 7. จ 
8. จ 8. ค 
9. ก 9. จ 
10. จ 10. ก 

 
 


