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แบบประเมินตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่11 
 

วตัถุประสงค ์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง "การจดัการสารสนเทศส่วนบุคคล" 
ค าแนะน า  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 

1. ขอ้ใดคือสารสนเทศส่วนบุคคล 
ก. กฏ ระเบียบขององคก์าร 
ข. การนดัหมายลูกคา้ 
ค. เกณฑก์ารเสียภาษีรายได ้
ง. ราคาสินคา้/บริการ 
จ. ขอ้บงัคบัจราจร 

2. ขอ้ใดคือเหตุผลท่ีตอ้งมีการจดัการสารสนเทศส่วนบุคคล 
ก. งานบางงานตอ้งท าเป็นทีม หรือแมว้า่บางงานจะไม่ไดท้  าเป็นทีมก็ตาม แต่สารสนเทศท่ีใชก้็อาจ

ตอ้งแบ่งปันใหผู้อ่ื้นใชด้ว้ย จึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัการสารสนเทศดงักล่าว 
ข. สารสนเทศส่วนบุคคลเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าขององคก์าร เน่ืองจากองคก์ารตอ้งลงทุนจดัท าข้ึนมา 

ดงันั้น การจดัการสารสนเทศดงักล่าวจะช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
ค. การจดัการสารสนเทศส่วนบุคคลเป็นพนัธกิจส าคญัพนัธกิจหน่ึงขององคก์ารท่ีตอ้งด าเนินการ 
ง. การวางแผนงานทุกประเภทตอ้งใชส้ารสนเทศส่วนบุคคลเพื่อก าหนดเป้าหมายและติดตาม

แผนงาน จึงตอ้งมีการจดัการสารสนเทศใหเ้ป็นระบบก่อน 
จ. ไม่มีขอ้ใดถูก 

3. ขอ้ใดคือความส าคญัของการจดัการสารสนเทศส่วนบุคคลท่ีมีต่อระดบัหน่วยงานหรือองคก์าร 
ก. ช่วยท าใหบุ้คคลแต่ละคนสามารถจดัล าดบัความส าคญัของงานตามความเร่งด่วนได ้
ข. ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานและการด าเนินชีวติ ช่วยใหก้ารบริหารจดัการเวลาของ

บุคคลทั้งงานและชีวติส่วนตวัเป็นระบบมากข้ึน 
ค. ส่งผลใหก้ารด าเนินงานของหน่วยงานและองคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไวแ้ละ

เป็นไปอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดตามงานดว้ย   
ง. ช่วยใหบุ้คคลไดรั้บสารสนเทศท่ีรวดเร็วทนัต่อความตอ้งการใชง้าน ไม่ตอ้งเสียเวลาในการ

รวบรวมและคน้คืนมากนกั 
จ. ท าใหบุ้คคลนั้นไดรั้บสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและสมบูรณ์ ซ่ึงเม่ือน าไปใชป้ระกอบใน

การปฏิบติังาน ช่วยใหง้านท่ีรับผดิชอบมีโอกาสในการประสบความส าเร็จมากข้ึน 
4. การจดัการสารสนเทศส่วนบุคคล แบ่งออกไดเ้ป็นยคุใดบา้ง 

ก. ยคุตน้ ยคุกลาง และยคุปัจจุบนั 
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ข. ยคุแอนะล็อก และยคุดิจิทลั 
ค. ยคุแมนนวล และยคุอตัโนมติั 
ง. ยคุท่ี 1 ยคุท่ี 2 ยคุท่ี3 และยคุท่ี 4 
จ. ยคุท่ียงัไม่มีการใชไ้อซีทีและยคุท่ีมีการใชไ้อซีที 

5. ขอ้ใดคือขอ้ดีของการจดัการสารสนเทศส่วนบุคคลในช่วงท่ีมีการใชร้ะบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ก. สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่บุคลากรเพราะระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรสูง 
ข. สามารถเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศได ้โดยไม่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลาและสถานท่ี  
ค. ป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิในการใชส้ารสนเทศ 
ง. ไม่ตอ้งลงทุนในการพฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองคก์าร 
จ. ถูกทุกขอ้ 

6. ขอ้ใดไม่ใช่ขั้นตอนของการจดัการสารสนเทศส่วนบุคคล 
ก. การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นเทคโนโลยี 
ข. การวเิคราะห์และก าหนดความตอ้งการสารสนเทศส่วนบุคคล 
ค. การคน้หาและเก็บรวบรวมสารสนเทศส่วนบุคคลตามท่ีตอ้งการ 
ง. การส ารวจและทดลองระบบ/ซอฟตแ์วร์จดัการสารสนเทศส่วนบุคคล 
จ. การน าระบบ/ซอฟตแ์วร์จดัการสารสนเทศส่วนบุคคลมาติดตั้งใชง้าน 

7. ขอ้ใดคือการแบ่งประเภทของระบบจดัการสารสนเทศส่วนบุคคล 
ก. ระบบบุคลากร ระบบเงินเดือน 
ข. ระบบประกนัสังคม ระบบสวสัดิการ 
ค. ระบบนดัหมาย ระบบติดตามงาน 
ง. ระบบช าระภาษี ระบบประกนัสังคม 
จ. ระบบติดต่อส่ือสาร ระบบจดัการโครงการ 

8. ซอฟตแ์วร์ Google Calendar เป็นซอฟตแ์วร์จดัการสารสนเทศส่วนบุคคลในขอ้ใด 
ก. ระบบติดตามงาน 
ข. ระบบนดัหมาย 
ค. ระบบจดัส่งเอกสาร 
ง. ระบบติดต่อส่ือสาร 
จ. ระบบจดัเก็บเอกสาร 

9. ขอ้ใดไม่ใช่องคป์ระกอบของระบบจดัการสารสนเทศส่วนบุคคล 
ก. ซอฟตแ์วร์ 
ข. ฮาร์ดแวร์ 
ค. ระบบเครือข่าย 



3 
 

ง. ไฟร์วอลล์ 
จ. กระบวนการ 

10. ขอ้ใดคือขั้นตอนการปรับใชร้ะบบจดัการสารสนเทศส่วนบุคคล 
ก. การบริหารเการปล่ียนแปลงเพื่อการปรับใชร้ะบบ  
ข. การก าหนดนโยบาย/กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค. การเตรียมความพร้อมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  
ง. การจดัเตรียมฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์และระบบเครือข่ายให้พร้อมใชง้าน 
จ. ถูกทุกขอ้ 

 
 
 

แบบประเมินตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่11 
วตัถุประสงค ์ เพื่อประเมินผลความกา้วหนา้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง "การจดัการสารสนเทศส่วน
บุคคล" 
ค าแนะน า  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 
1. ขอ้ใดหมายถึงการจดัการสารสนเทศส่วนบุคคล 

ก. วธีิการและกระบวนการท่ีบุคคลใชใ้นการเก็บรวบรวม บนัทึก จดัเก็บ แบ่งกลุ่มและคน้คืน
สารสนเทศของตนเองทั้งท่ีอยูใ่นรูปแบบเอกสารกระดาษและสารสนเทศดิจิทลั  

ข. การด าเนินการกบัสารสนเทศท่ีบุคคลแต่ละคนพฒันาหรือสร้างข้ึนเองเพื่อบนัทึก จดัเก็บ และ
คน้คืนสารสนเทศตามความตอ้งการใชง้านของตนเองภายใตส้ภาพแวดลอ้มการท างานท่ี
แตกต่างกนั  

ค. กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั 3 ส่วนดว้ยกนัคือ ส่วนน าเขา้ขอ้มูลคือการเก็บรวบรวมและบนัทึกขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีตนเองรับผดิชอบ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนจดัเก็บขอ้มูลคือ การก าหนด
ท่ีจดัเก็บซ่ึงอาจเป็นไฟลห์รือจดัเก็บเป็นโฟลเดอร์ และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนผลลพัธ์คือ 
การจดัระเบียบ การจดัท าแผนผงัในการน าไปใชป้ระโยชน์ การวดัประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
จดัการ 

ง. การด าเนินการกบัสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองหรืองานท่ีตนเองรับผิดชอบ การจดัการ
สารสนเทศส่วนบุคคลประกอบดว้ยวธีิการ กระบวนการ กลไกและกฏท่ีบุคคลแต่ละคน
น ามาใชเ้พื่อรวบรวม บนัทึก  จดัเก็บ แบ่งกลุ่มและคน้คืนสารสนเทศของตนเอง 

จ. ถูกทุกขอ้ 
2. ขอ้ใดไม่ใช่ความส าคญัของการจดัการสารสนเทศส่วนบุคคลท่ีมีต่อระดบับุคคล 
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      ก.  ช่วยใหบุ้คคลไดรั้บสารสนเทศท่ีรวดเร็วทนัต่อความตอ้งการใชง้าน ไม่ตอ้งเสียเวลาในการ
รวบรวมและคน้คืนมากนกั  

     ข. ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานและการด าเนินชีวติ ช่วยใหก้ารบริหารจดัการเวลาของ
บุคคลทั้งงานและชีวติส่วนตวัเป็นระบบมากข้ึน 

     ค.  ช่วยท าใหบุ้คคลแต่ละคนสามารถจดัล าดบัความส าคญัของตามความเร่งด่วนได ้ส่งผลใหก้าร
ปฏิบติังานเป็นไปตามล าดบัท่ีเหมาะสมและทนัตามก าหนดท่ีวางไว ้ดว้ยความราบร่ืน 

   ง.   ช่วยลดแรงกดดนัในการท างานร่วมกนั ท าให้รู้สึกผอ่นคลายท างานดว้ยความสบายใจไม่เครียด 
    จ. ท าใหบุ้คคลนั้นไดรั้บสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและสมบูรณ์ ซ่ึงเม่ือน าไปใชป้ระกอบในการ

ปฏิบติังาน ช่วยใหง้านมีโอกาสในการประสบความส าเร็จมากข้ึน 
3. ขอ้ใดคือความส าคญัของการจดัการสารสนเทศส่วนบุคคลในระดบัองคก์าร 
 ก.  สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่หน่วยงานและองคก์ารในดา้นบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและ
ทกัษะการจดัการสารสนเทศอีกดว้ย 
 ข. ช่วยลดปัญหาและขอ้ผิดพลาดในการด าเนินงานของหน่วยงานและองคก์ารลงดว้ย 
 ค. ส่งผลใหก้ารด าเนินงานของหน่วยงานและองคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไวแ้ละ
เป็นไปอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดตามงานดว้ย   
 ง. การท่ีบุคลากรแต่ละคนสามารถจดัการกบัสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของตนเองได ้
ก็เท่ากบัเป็นการสนบัสนุนบุคลใหส้ามารถท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงานเป็นระบบมากยิง่ข้ึน  
 จ. ถูกทุกขอ้ 
4. ขอ้ใดคือขอ้ดีของการจดัการสารสนเทศส่วนบุคคลยคุท่ียงัไม่มีการใชไ้อซีที 

ก. ขั้นตอนในการบนัทึกและจดัเก็บง่ายเพราะไม่มีขั้นตอนใด ๆ ท่ียุง่ยากซบัซอ้นและไม่ไดใ้ช้
เทคโนโลยมีาช่วยในการบนัทึกและจดัเก็บ 
ข. มีมาตรฐานในการบนัทึกและจดัเก็บเพราะบุคลากรแต่ละคนต่างคนต่างบนัทึกและจดัเก็บตาม
แบบฟอร์มของหน่วยงาน  

  ค. การคน้คืนสารสนเทศไม่ตอ้งใชเ้วลานาน เพราะงานถูกจดัเก็บแยกเป็นแฟ้มเอกสารของแต่ละงาน 
  ง.  ค่าใชจ่้ายในการบนัทึกจดัเก็บค่อนขา้งนอ้ยเพราะใชเ้พียงปากกา กระดาษ และเคร่ืองพิมพดี์ด 
 จ.  ขอ้ ก และ ง 

5. ขอ้ใดคือขอ้จ ากดัของการจดัการระบบสารสนเทศส านกังานในช่วงท่ีมีการใชร้ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ก.  มีค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 
 ข.  สารสนเทศท่ีรับส่งผา่นระบบเครือข่ายไม่มีการรักษาความปลอดภยัท่ีน่าเช่ือถือ 
 ค. ท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในการใชส้ารสนเทศส่วนบุคคลในการปฏิบติังาน เพราะสารสนเทศส่วน

บุคคลสามารถรับส่งไดท้ัว่ถึงกนัโดยไม่ตอ้งผา่นการกลัน่กรอง 
 ง. การจดัการสารสนเทศส่วนบุคคลตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์เฉพาะ ท่ีมีขั้นตอนยุง่ยาก 
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 จ. สารสนเทศส่วนบุคคลขาดมาตรฐานในการบนัทึกและจดัเก็บ 
6. เทคโนโลยคีลาวดค์อมพิวติงเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสารสนเทศส่วนบุคคลอยา่งไร 
 ก. ประหยดัค่าใชจ่้ายใหแ้ก่บุคคลในการจดัการกบัสารสนเทศส่วนบุคคล เพราะเป็นบริการท่ีบุคคล

สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใชบ้ริการไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
          ข. เป็นเทคโนโลยท่ีีพฒันาข้ึนมาเพื่อจดัการกบัสารสนเทศทุกประเภท และถูกน ามาใชใ้นส านกังาน

อนาคต 
          ค. ช่วยใหก้ารจดัการสารสนเทศสส่วนบุคคลมีความปลอดภยัสูง ลดการลกัลอบขอ้มูลสารสนเทศจาก

ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง 
 ง. ช่วยอ านวยความสะดวกดา้นการจดัการสารสนเทศสส่วนบุคคลใหแ้ก่ผูใ้ชง้านซอฟตแ์วร์จดัการ 

สารสนเทศส่วนบุคคลเพราะไม่ตอ้งติดตั้งลงในเคร่ืองของตนเอง สามารถขอใชบ้ริการไดจ้ากผู ้
ใหบ้ริการ 

 จ. เทคโนโลยใีนการจดัการสารสนเทศส่วนบุคคลแบบอตัโนมติั ท่ีง่ายและสะดวกในการใชง้าน 
7.  ขอ้ใดคือประเภทของระบบจดัการสารสนเทศส่วนบุคคล 
 ก. ระบบบญัชีเงินเดือน 
 ข. ระบบสวสัดิการ 
 ค. ระบบติดตามงาน 
 ง. ระบบประกนัสังคม 
 จ. ระบบบุคลากร 
8. ดร็อปบอ็กซ์ (Dropbox) เป็นซอฟตแ์วร์ระบบจดัการสารสนเทศสส่วนบุคคลในขอ้ใด 
 ก. ระบบติดตามงาน 
 ข. ระบบจดัเก็บเอกสาร 
 ค. ระบบรับส่งเอกสารน 
 ง. ระบบติดต่อส่ือสาร 
 จ. ระบบนดัหมาย 
9. ทีมงาน 4Project ไดรั้บมอบหมายใหพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ทีมงานควรน าซอฟตแ์วร์ในขอ้ใดมาใช ้เพื่อ
ติดตามงานร่วมกนั 
 ก. Microsoft Outlook 
 ข. Line 
 ค. Google Calendar  
 ง. Facebook 
 จ. Timeline 
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10.  ขอ้ใดคือเหตุผลท่ีตอ้งก าหนดนโยบาย/กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อปรับใชร้ะบบจดัการสารสนเทศส่วน
บุคคล 
 ก. เพื่อใหทุ้กคนในหน่วยงานรับทราบและปฏิบติัตาม 
 ข. เพื่อพฒันาความสามารถใหแ้ก่บุคลากรในการปฏิบติังาน 
 ค. เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังาน 
 ง. เพื่อรักษาความมัน่คงปลอดภยัใหแ้ก่สารสนเทศ 
 จ. เพื่อบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 

เฉลยแบบประเมินผลตนเอง หน่วยที ่11 
 

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

 
 


