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แบบประเมินตนเองก่อนเรียนหนว่ยที่ 5 

วัตถุประสงค ์เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การบริหารงานงบประมาณในส านักงาน” 

ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบท่ีถูกต้องที่สุด 

1. ข้อใดหมายถึงแผนด้านการเงินเพือ่จัดสรรทรัพยากรให้แก่กิจกรรมเพื่อน าไปสูผ่ลตามเป้าหมายของโครงการหรือ
กิจกรรม และเป็นเครื่องมือท่ีช่วยก าหนดทิศทางใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม คุม้ค่า ให้ผลลัพธ์ที่ดีท่ีสุด โดยอาศัยเทคนิค
การพยากรณ์หรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

ก. งบก าไรขาดทุน 
ข. บัญชีรายรับรายจา่ย 
ค. งบดุล 
ง. บัญชีกระแสเงินสด 
จ. งบประมาณ 
2. ข้อใดหมายถึงแนวทางการจัดท างบประมาณทีท่ าแผนตามความต้องการของผู้บริหาร และด้วยข้อมลูบนสมมตุิฐานที่

ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดขึ้นเอง ผู้บรหิารระดับสูงอาจปรึกษาหารือกับบุคลากรระดบัปฏิบัติงาน หรือไมป่รึกษาหารือก็
ได้ เมื่อท างบประมาณเสร็จแล้ว กจ็ะส่งไปให้บคุลากรน าไปใช้เป็นกรอบเพื่อด าเนินการกิจการตามแผนที่ก าหนด 

ก.  แพร่กระจาย 
ข. กลยุทธ์สู่การจัดการ 
ค. วนซ้ า 
ง. บนลงล่าง 
จ. นามธรรมสูรู่ปธรรม 

3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของแผนงบประมาณในเชิงการใช้งาน 
ก. มีความเป็นไปได ้
ข. มีความยืดหยุ่น 
ค. เอื้อต่อการประเมินผลอยา่งสม่ าเสมอ 
ง. ระยะเวลาการใช้ทีไ่ม่สิ้นสุด 
จ. เข้าใจได้ง่าย 

4. ข้อใดคือเครื่องมือหรือโปรแกรมใช้ในการออกแบบตารางงบประมาณ 
ก. ตารางท าการหรือสเปรดชีต (spread sheet) 
ข. การประมวลผลค า (word processing) 
ค. ฐานข้อมูลแอ็กเซส (access) 
ง. แชร์พอยต์ (share point) 
จ. เอาต์ลุก (outlook) 

5. การที่ผู้บริหารพิจารณาปจัจัยส าคญัและสภาพแวดล้อมท่ีจะช่วยให้การพยากรณ์ทั้งรายได้และรายจ่ายให้มีความ
ใกล้เคียงจัดเป็นงานท่ีท าในข้ันตอนใดของการจัดท างบประมาณ 
ก. การทบทวนรายการค่าใช้จ่ายหลัก ๆ   
ข. การก าหนดประเภทงบประมาณและค่าตั้งต้น  
ค. การก าหนดข้อสมมุติฐานต่าง ๆ   
ง. การเปรยีบเทียบข้อมลูในตารางงบประมาณ   
จ. การศึกษาสว็อต 

6. การเปรยีบเทียบงบประมาณที่ใช้จริงกับงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิจัดเป็นกิจกรรมของขั้นตอนใดในการติดตามผลการใช้
งบประมาณ 
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ก. การรายงานความคลาดเคลื่อน  
ข. การประเมินผลกระทบที่เกิดจากความคลาดเคลื่อน 
ค. การเสนอมาตรการแกไ้ข 
ง. การพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
จ. การปรับปรุงงบประมาณตามข้อเท็จจริง 

7. ข้อใดคือสาเหตุทีร่ะบบงบประมาณต้องสามารถเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ 
ก. เรียกใช้ฟังก์ชันระหว่างระบบ 
ข. ตรวจสอบการท างานระหว่างกัน 
ค. น าเข้าและส่งออกข้อมูลระหว่างระบบ 
ง. ง่ายต่อการดูแลความมั่นคงปลอดภัย 
จ. สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกนั 

8. ข้อใดคือประโยชน์ของระบบสารสนเทศพ่ือการบริหารงบประมาณ 
ก. ช่วยให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน 
ข. ระบบจะจัดจดัท าแผนงบประมาณตามสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปให้เองอัตโนมัติ 
ค. ท าใหก้ารติดตามและทบทวนงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ง. ลดจ านวนบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนงบประมาณ 
จ. สามารถเชื่อมต่อระบบดังกล่าวเขา้กับระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ของคูค่้าได ้

9. ข้อใดคือความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อระบบสารสนเทศงบประมาณขององค์การ 
ก. สามารถเข้าถึงเรียกดูงบประมาณององค์การผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ทุกที่ทุกเวลา 
ข. ช่วยให้การใช้งบประมาณตรงตามแผนที่ก าหนดทุกบาททุกสตางค ์
ค. สร้างวินัยในการใช้งบประมาณขององค์การ 
ง. ท าให้บุคลากรไดร้ับความรู้เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 
จ. ท าให้เกิดมาตรฐานการจัดท างบประมาณขององค์การ 

10. การจัดเตรียมต้นแบบตารางงบประมาณเป็นมาตรฐานไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกแกผู่้ใช้ในการสร้างตาราง
งบประมาณ ผู้ใช้จะสร้างตารางงบประมาณด้วยวิธีปรับปรุงจากต้นแบบตารางงบประมาณมาตรฐานเหล่านี้ได้ คือ
ฟังก์ชันหลักของระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงบประมาณในข้อใด  
ก. การศึกษาความเป็นไปได้ของงบประมาณเบื้องต้น 
ข. การวางแผนงบประมาณ  
ค. การก าหนดประเภทงบประมาณ 
ง. การควบคุมงบประมาณ  
จ. การวิเคราะห์และประเมินผล 

 

 
แบบประเมินตนเองหลังเรียนหนว่ยที่ 5 

วัตถุประสงค ์เพื่อประเมินความกา้วหน้าในการเรยีนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การบริหารงานงบประมาณในส านักงาน” 

ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบท่ีถูกต้องที่สุด 

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับงบประมาณ 
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ก. แผนการก าหนดยอดเงินประมาณการที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนนิงานขององค์การและยอดเงินประมาณ
การที่คาดว่าจะจัดสรรให้แก่หน่วยงานภายในองค์การเพื่อใช้ในการด าเนินงานโดยมีการเปรียบเทียบกบัยอดเงิน
ประฒาณการในปีท่ีผ่านมา 

ข. รายละเอียดทีม่าของเงินรายได้ที่องค์การไดม้าจ าแนกตามแหล่งหรือกิจกรรมที่องค์การด าเนินการ รวมทั้งมีการ
เปรียบเทยีบกับเงินรายได้ในปีก่อนหน้าน้ี เพื่อน ามาเป็นตัวช้ีวัดผลประกอบการขององค์การในอนาคต 

ค. แผนการใช้จ่ายเงินตามที่หน่วยงานย่อยภายในองค์การได้ใช้จ่ายจริง โดยในแผนมีการแจกแจงเป็นกจิกรรมที่
ต้องใช้จ่ายเงินแต่ละยอด รวมทั้งระบุรายละเอยีด/เหตผุลที่ท าให้ยอดการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน แนวทาง
ในการปรับลดปีต่อไป 

ง. แผนทางการเงินที่องค์การและส านักงานจัดท าขึน้เพ่ือจัดสรรทรัพยากรสนับสนนุการด าเนินการตามพันธ
กิจเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายท่ีได้วางไว้ งบประมาณยังเป็นเคร่ืองมือเพ่ือติดตามการด าเนินการ 
และในกรณีที่มีเหตุท าให้การด าเนินการออกนอกกรอบของแผน งบประมาณจะส่งสัญญาณเตือนให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้เพ่ือหาทางแก้ไขได้ทันก่อนทีจ่ะเกิดความเสียหายได้ 

จ. รายละเอียดแสดงรายการทีเ่กี่ยวกบัรายจ่ายขององค์การในแตล่ะช่วงเวลา โดยเปรียบเทียบกับยอดเงิน
เป้าหมายที่องค์การจัดสรรไวใ้ห ้เพื่อดูความเคลื่อนไหวของการใช้จา่ยเงินแต่ละหมวดวา่เป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม ่

2.  ข้อใดคือแนวทางจัดท างบประมาณที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ท า คือจัดสรรทรัพยากรและเงินให้ตรงกับความ
ต้องการของกิจกรรม การควบคุมและตดิตามการใช้งบประมาณจะท าในระดับกิจกรรม และวัดผลความสัมฤทธ์ิของ
แผนจากความส าเร็จของรายกิจกรรม  
ก. งบประมาณแบบเน้นท่ีผล  
ข. งบประมาณแบบฐานศูนย์  
ค. งบประมาณแบบเพิ่มหรือลด  
ง. งบประมาณเชิงกิจกรรม  
จ. งบประมาณเชิงความต้องการ 

3. ข้อใดหมายถึงลักษณะของแผนงบประมาณในเรื่องที่แผนงบประมาณเป็นผลการพยากรณ์และการคาดเดาเหตุการณ์
ที่ยังไม่เกิดขึ้น ย่อมมีโอกาสที่การด าเนินการจริงจะไม่ตรงกับการพยากรณไ์ดไ้มม่ากก็น้อย   
ก. มีความยืดหยุ่น 
ข. มีความเป็นไปได ้
ค. สามารถสื่อสารได ้
ง. เอื้อตอ่การประเมินผล 
จ. เข้าใจง่าย 

4. ข้อใดคือข้อดีของการออกแบบตารางงบประมาณจากต้นแบบ 
ก. มีความถูกต้องสูง 
ข. มีอายุการใช้งานนาน 
ค. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
ง. ช่วยประหยัดเวลา 
จ. มีความปลอดภัยสูง 

5. ข้อใดคือกิจกรรมที่ต้องท าในขั้นตอนการจัดท างบประมาณที่ต้องมีการทบทวนค่าใช้จ่ายหลัก 
ก. การปรับค่าใช้จ่ายทีม่ียอดเงินสูงให้ลดลงเพื่อให้เหลือเพียงพอในช่วงเวลาที่ต้องมีการด าเนินงาน 
ข. การทบทวนรายการค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพ่ือการท ากิจกรรมตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ค. การตรวจสอบจ านวนภารกิจหลักเพื่อพิจารณาให้เหลือเฉพาะที่จ าเปน็จริงๆ เท่านั้น 
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ง. การคาดคะเนจ านวนภาระกิจเพื่อจัดสรรเงินให้ครบกับทุกภารกจิหลกันั้นๆ 
จ. การค านวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกดิจากภารกิจหลักและขออนุมัติคา่ใช้จ่ายดังกล่าว 

6. การที่ฝ่ายการขายพบว่าความคลาดเคลื่อนในการขายสินคา้บางชนิดให้ผลในทางบวก ในทางตรงกันข้าม สินค้าบาง
ชนิดให้ความคลาดเคลื่อนในทางลบ จึงเสนอเทคนิคความคลาดเคลือ่นผสมหรือมิกซ์วาเรียนซ์ (mix variance) เพื่อ
น ามาใช้ประกอบการประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการขายสินค้างวดใหม่จัดเป็นกิจกรรมของขั้นตอนใดในการ
ติดตามผลการใช้งบประมาณ 
ก. การรายงานความคลาดเคลื่อน  
ข. การประเมินผลกระทบที่เกิดจากความคลาดเคลื่อน 
ค. การเสนอมาตรการแก้ไข 
ง. การพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
จ. การปรับปรุงงบประมาณตามข้อเท็จจริง 

7. ข้อใดคือเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องน าเข้าข้อมูลงบประมาณของการด าเนินงานจากระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ มาบันทึก
ลงในระบบสารสนเทศงบประมาณ 
ก. ดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภยัข้อมูลง่ายขึ้น เพราะไม่ต้องดูแลทุกระบบ แต่ดูแลเพียงระบบสารสนเทศ

งบประมาณระบบเดยีวก็พอแล้ว 
ข. อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงขอ้มูลงบประมาณเพราะข้อมูลถูกน ามารวมไว้ในระบบสารสนเทศงบประมาณ

เพียงระบบเดียว 
ค. ข้อมูลงบประมาณขององค์การคอืข้อมูลงบประมาณของหน่วยงานย่อยทั้งหมดในองค์การ อีกทั้งยังต้องใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจ าวันด้วย 
ง. สามารถน าข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้ฟังก์ชันระหว่างระบบร่วมกันได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนย้ายระบบ 
จ. ผู้บริหารต้องการสร้างฐานข้อมลูงบประมาณกลางเพื่อใช้ในการตัดสนิใจ 

8. ฟังก์ชันการโอนหรือยืมเงินงบประมาณระหว่างแผนงานหรือโครงการได้ เป็นฟังก์ชันหลักของระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารงบประมาณในข้อใด 
ก. การวางแผนงบประมาณ  
ข. การวิเคราะห์งบประมาณ 
ค. การก าหนดประเภทงบประมาณ 
ง. การควบคุมงบประมาณ  
จ. การประเมินผลงบประมาณ 

9. ระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารงบประมาณทีด่ีควรมีฟังก์ชันอ่ืน ๆ อีกยกเว้นข้อใด 
ก. การน าเข้าส่งออกข้อมูล 
ข. การเช่ือมโยงกับระบบอื่น  
ค. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ง. การก าหนดเท็มเพลตตามประเภทงบประมาณ 
จ. การเผยแพร่รายงานงบประมาณแก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 

10. ข้อใดหมายถึงการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยการโอนข้อมลูข้ามระบบสารสนเทศงบประมาณด้วยวิธีเช่ือมต่อระบบ
สารสนเทศเป็นเครือข่าย เพื่อใหส้ามารถโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันได้ 
ก. วิธีน าเข้าและส่งออกข้อมูลผ่านแฟ้มข้อมูลกลาง   
ข. วิธีการถ่ายโอนข้อมูลผ่านตัวกล่าง 
ค. วิธีรับส่งข้อมูลข้ามแพล็ตฟอรม์ 
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ง. วิธีแลกเปลี่ยนข้อมลูแบบออนไลน์   
จ. วิธีรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

 

เฉลยแบบประเมินตนเอง 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

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

 


