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แบบประเมินตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 6 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การบริหารงานพัสดุในส านักงาน” 
ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. ข้อใดจัดว่าเป็น วัสดุ 
ก. เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ข. เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปรับอากาศ 
ค. เครื่องดับเพลิงและเครื่องคิดเลข 
ง. เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล 
จ. เครื่องขยายเสียงและเครื่องกระจายสัญญาณ 

2. ข้อใดคือค าจ ากัดความของวัสดุสิ้นเปลือง 
ก. สิ่งของทีใ่ช้แล้วยังคงสภาพ  
ข. สิ่งของท่ีใช้แล้วหมดไปโดยสภาพ 
ค. สิ่งของที่มีมูลค่าสูงสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
ง. สิ่งของที่ใช้แล้วมีความคงทนในระดับหนึ่ง  
จ. สิ่งของที่มีอายุการใช้งานยาวนาน 

3. ข้อใดเป็นความหมายของการบริหารงานพัสดุ 
ก. การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับใช้งานในส านักงานเพ่ือการด าเนินธุรกิจ 
ข. การซื้อวัสดุครุภัณฑ์จากผู้ขายให้ไดร้าคาต่ าสุด เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 
ค. การดูแลจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ ส าหรับน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจของส านักงาน 
ง. การบริหารจัดการทรัพยากรด้านพัสดุที่ใช้ในการด าเนินธรุกิจของส านักงาน 
จ. การจัดการให้พนักงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ ส าหรับการด าเนินงานได้ตามต้องการ 

4. วัตถุประสงค์หลักของการสร้างมาตรฐานในขั้นตอนต่างๆของงานพัสดุคือข้อใด 
ก. เป็นการประหยัดงบประมาณ 
ข. เป็นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ค. เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านงานพัสดุ 
ง. เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
จ. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

5. ข้อใดไม่ใช่หลักปฎิบัติที่ส าคัญในการจัดหา 
ก. จัดหาให้ได้ราคาถูกที่สุด 
ข. ด าเนินการอย่างเปิดเผย 
ค. ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ง. ด าเนินการอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
จ. ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และกฏระเบียบ 

6. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการจ าหน่ายพัสดุ 
ก. พัสดุเหลือใช้ เกินความต้องการ 
ข. พัสดุช ารุดเสียหาย 
ค. พัสดุเสื่อมสภาพ 
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ง. พัสดุสูญหาย 
จ. พัสดุมีสภาพใหม่ จ าหน่ายได้ราคาดี  

7. การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคา ของหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง 
ก. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 2,000,000 บาท 
ข. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท 
ค. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป 
ง. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาต่ ากว่า 2,000,000 บาท 
จ. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 

8. ข้อใดเป็นประเด็นส าคัญของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ก. เป็นการจัดซื้อให้ได้สินค้าและบริการที่ราคาต่ าสุด 
ข. ให้ได้สินค้าและบริการที่ต้องการผ่านการจัดซื้อทางเว็บไซต์ 
ค. เป็นการจัดซื้อส าหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง 
ง. ให้มีการแข่งขันกันเสนอราคาอย่างเปิดเผย 
จ. ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้ออย่างกว้างขวาง 

9. อะไรเป็นสาระส าคัญท่ีสุดของการท าสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง  
ก. สิ่งของที่ซื้อหรือจ้าง  
ข. สิ่งของที่ซื้อหรือจ้างและคุณสมบัติที่ต้องการ 
ค. สิ่งของท่ีซื้อหรือจ้างและวงเงินงบประมาณ 
ง. สิ่งของที่ซื้อหรือจ้างและค่าปรับ  
จ. สิ่งของที่ซื้อหรือจ้างและหลักประกันสัญญา 

10. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารงานพัสดุในส านักงาน  
ก. เพ่ือควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏระเบียบ 
ข. เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
ค. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วทันเวลา 
ง. เพื่อเป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
จ. เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 
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แบบประเมินตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 6 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเก่ียวกับเรื่อง “การบริหารงานพัสดุใน
ส านักงาน” 
ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. ข้อใดคือความส าคัญของการบริหารงานพัสดุ 

ก. สนับสนุนการก าหนดเป้าหมายขององค์การ 
ข. ช่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ค. เป็นเครื่องมือก าหนดขั้นตอนการท างานขององค์การ 
ง. สนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันขององค์การ 
จ. สนับสนุนการด าเนินงานขององค์การใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

2. ข้อใดเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารงานพัสดุ 
ก. การก าหนดความต้องการ การก าหนดงบประมาณ การจัดซื้อ  
ข. การก าหนดความต้องการ การจัดซื้อ การจัดเก็บพัสดุ 
ค. การก าหนดผู้รับผิดชอบ การก าหนดหลักเกณฑ์และกฏระเบียบ การก ากับดูแล 
ง. การก าหนดผู้รับผิดชอบ การก าหนดขั้นตอนการท างาน การใช้ระบบสารสนเทศ 
จ. การก าหนดวิธีการจัดหา การก าหนดงบประมาณ การก าหนดคุณสมบัติพัสดุ 

3. ขั้นตอนใดในวงจรการบริหารงานพัสดุ ที่ภาครัฐส่งเสริมให้มีการน าระบบสารสนเทศไปสนับสนุนการ
ด าเนินการด้านพัสดุ 
ก. การก าหนดโครงการ 
ข. การก าหนดความต้องการ 
ค. การก าหนดงบประมาณ 
ง. การด าเนินการจัดหา 
จ. การควบคุมพัสดุ 

4. ข้อใดเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารงานพัสดุตามหลักในการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ก. บริการให้ผู้ใช้งานพอใจโดยการเพิ่มจ านวนพัสดุในคลังให้สูงขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการ 
ข. ด าเนินการการสั่งซ้ือตามปริมาณที่เหมาะสม ตามก าหนดช่วงเวลาที่ต้องการ  
ค. ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการลดจ านวนพัสดุในคลังลง และเพ่ิมจ านวนครั้งในสั่งซื้อบ่อยขึ้นตามความ

ต้องการ 
ง. จัดซื้อพัสดุเตรียมไว้หลากหลายประเภท เพ่ือผู้ใช้สามารถเลือกสิ่งที่ต้องการได้ทันที 
จ. ด าเนินการสั่งซื้อจากผู้ค้าประจ า เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการจัดส่ง 

5. ข้อใดเป็นวิธีการจัดหาที่มีการแข่งขัน 
ก. วิธีตกลงราคา และวิธีสอบราคา 
ข. วิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา 
ค. วิธีประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิกส์ และวิธีพิเศษ  
ง. วิธีประกวดราคา และวิธีตกลงราคา 
จ. วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ 
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6. ขั้นตอนใดในวงจรการบริหารงานพัสดุ ที่อย่างน้อยส านักงานควรน าระบบสารสนเทศมาช่วยเพื่อการ
บริหารงานพัสดุมากท่ีสุด 
ก. การก าหนดงบประมาณ 
ข. การด าเนินการจัดหา 
ค. การควบคุมพัสดุ 
ง. การบ ารุงรักษาพัสดุ 
จ. การจ าหน่ายพัสดุ 

7. ข้อใดเป็นแนวทางในการคัดเลือกระบบสารสนเทศมาใช้ในส านักงานที่เหมาะสมที่สุด 
ก. พิจารณาการสนับสนุนของผู้บริหารในเรื่องงบประมาณ 
ข. พิจารณาระบบสารสนเทศที่มีราคาและค่าใช้จ่าย ที่ประหยัดงบประมาณท่ีสุด 
ค. พิจารณาคุณสมบัติของระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับการด าเนินงานของส านักงาน 
ง. พิจารณาความพร้อม และการยอมรับของผู้ใช้งานต่อการใช้ระบบสารสนเทศ 
จ. พิจารณาความรู้ความสามารถของทีมงานของส านักงานในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ 

8. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ก. การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
ข. การประมูลซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ค. การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ง. การตรวจสอบงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ. การจัดเก็บข้อมูลผู้ค้าท่ีท าธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ 

9. ถ้าองค์การของท่านมีส านักงานอยู่ในต่างจังหวัดหลายแห่ง และจะยกเลิกระบบงานควบคุมพัสดุทีแ่ต่ละ
ส านักงานเคยใช้งานอยู่ ท่านจะพิจารณาเลือกวิธีการติดตั้งระบบควบคุมพัสดุใหม่เพ่ือทดแทนระบบงาน
เดิมให้มีปัญหาน้อยที่สุด เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ด้วยวิธีใดที่เหมาะสมที่สุด 
ก. วิธีเปลี่ยนทันที ให้ทุกส านักงานเข้าใช้ระบบงานใหม่พร้อมกันในวันเดียวกัน 
ข. วิธีเปลี่ยนแบบคู่ขนาน โดยให้ทุกส านักงานใช้ระบบงานใหม่คู่ขนานไปกับระบบงานเดิมระยะหนึ่งจน

มั่นใจ จึงยกเลิกระบบงานเดิม 
ค. วิธีเปลี่ยนแบบทดลอง โดยทดลองใช้เฉพาะบางระบบในส านักงานทดลองก่อน เมื่อคุ้นเคยแล้วค่อย

เปลี่ยนให้ทุกส านักงานใช้งานจริงพร้อมกันทุกระบบภายหลัง 
ง. วิธีเปลี่ยนแบบแบ่งเป็นระบบงานย่อย โดยให้ทุกส านักงานใช้งานทีละระบบย่อยไปพร้อมๆกัน แล้ว

ค่อยเพ่ิมระบบอื่นเมื่อผู้ใช้เกิดความคุ้นเคยจนครบทุกระบบ 
จ. วิธีเปลี่ยนแบบกระจาย โดยให้ใช้งานที่ส านักงานแรกก่อน จึงทะยอยน าไปเปลี่ยนให้ส านักงานอ่ืน

ใช้งานตามความพร้อมของแต่ละส านักงาน 
10. หลังจากน าระบบสารสนเทศมาใช้ จะต้องมกีารปรับกระบวนการท างานใหม่ เพื่อให้ได้ประโยชน์ในข้อใด 

ก. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการท างานของระบบ เกิดประสิทธิภาพในการด าเนนิธุรกิจของ
ส านักงาน 

ข. เพ่ือให้มีการตรวจสอบและควบคุมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้สะดวก 
ค. เพ่ือให้สามารถประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานได้ง่าย 
ง. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้ 
จ. เพ่ือเป็นการลดอัตราก าลังหลังจากการน าระบบสารสนเทศมาใช้งานแล้ว 
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เฉลยแบบประเมินตนเอง 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

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

 
 


