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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่15 
วตัถุประสงค ์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง "ส ำนกังำนแห่งอนำคต" 
ค าแนะน า  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 

1. ขอ้ใดไม่ใช่แนวคิดเก่ียวกบักบัส ำนกังำนในอนำคต 
ก. น ำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรมำใชใ้นกำรท ำงำน 
ข. พนกังำนทีอิสระในกำรท ำงำนท่ีไหนก็ได ้
ค. ขยำยส ำนกังำนใหมี้พื้นท่ีในกำรท ำงำนมำกข้ึน 
ง. ลดควำมส ำคญักบักฎระเบียบในกำรมำท ำงำนท่ีส ำนกังำนนอ้ยลง 
จ. ลดค่ำใชจ่้ำยในกำรดูแลส ำนกังำน 

2. ส ำนกังำนในอนำคตมีควำมส ำคญัอยำ่งไร 
ก. เพิ่มรำยไดใ้หแ้ก่องคก์ำร 
ข. เพิ่มคุณภำพชีวติให้แก่พนกังำน 
ค. ลดช่องวำ่งควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งพนกังำน 
ง. เพิ่มเงินเดือนใหแ้ก่พนกังำน 
จ. ลดควำมขดัแยง้ในกำรท ำงำน 

3. ขอ้ใดหมำยถึงสถำนท่ีต่ำง ๆ ท่ีใชท้  ำงำนไดต้ำมควำมสะดวกและตำมโอกำสท่ีเหมำะสม โดย
สถำนท่ีจะเป็นส ำนกังำน หรือร้ำนกำแฟ หรือในบำ้น หรือสถำนท่ีนอกส ำนกังำนอ่ืน ๆ แมก้ระทัง่
สถำนท่ีริมหำด 
ก. ส ำนกังำนเคล่ือนท่ี  
ข. ส ำนกังำนรีโมต  
ค. ส ำนกังำนเสมือน 
ง. ส ำนกังำนคลำวด์ 
จ. ส ำนกังำนอนำคต 

4. ขอ้ใดหมำยถึงส ำนกังำนท่ีปรับได ้
ก. ส ำนกังำนท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งต่อเน่ือง 
ข. ส ำนกังำนท่ีมีกำรปรับใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
ค. ส ำนกังำนท่ีมีกำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรท ำงำน 
ง. ส ำนกังำนท่ีมีกำรปรับอตัรำก ำลงัตำมปริมำณงำน 
จ. ส ำนกังำนท่ีสำมำรถปรับรูปแบบสถำนท่ีไดต้ำมเจตนำของกำรใชง้ำน  

5. ขอ้ใดคือแนวทำงกำรออกแบบส ำนกังำนท่ีปรับได้ 
ก. องคก์ำรตอ้งวำงแผนปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ำรใหย้อมรับกำรท ำงำนอยำ่งมีควำมยืดหยุน่ 
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ข. พนกังำนตอ้งมีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรออกแบบส ำนกังำนสมยัใหม่ 
ค. ผูบ้ริหำรตอ้งก ำหนดเป็นพนัธกิจส ำคญัขององคก์ำร 
ง. กำรออกแบบตอ้งไดรั้บกำรยอมรับจำกลูกคำ้ส่วนใหญ่ 
จ. ถูกทุกขอ้ 

6. ขอ้ใดไม่ใช่เทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนพนกังำนในส ำนกังำนแห่งอนำคต 
ก. กำรส่ือสำรแบบยนิูฟำยด์ 
ข. อีเมล 
ค. เมนเฟรม 
ง. อุปกรณ์พกพำ 
จ. ขอ้ ค และ ง 

7. เทเลพรีเซนซ์โรบอต (telepresence robot)  เก่ียวขอ้งกบัขอ้ใด 
ก. ส ำนกังำนเสมือน 
ข. ส ำนกังำนรีโมต 
ค. ส ำนกังำนไร้สำย 
ง. ส ำนกังำนแห่งอนำคต 
จ. ส ำนกังำนไร้พรมแดน 

8. ขอ้ใดคือกรอบแแนวคิดกำรออกแบบส ำนกังำนกำยภำพแห่งอนำคต 
ก. กำรท ำใหเ้กิดควำมร่วมมือกนัอยำ่งโปร่งใส 
ข. กำรค ำนึงถึงวฒันธรรมและค่ำนิยม 
ค. ควำมยดืหยุน่และควำมย ัง่ยนื 
ง. กำรค ำนึงถึงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ 
จ. ถูกทุกขอ้ 

9. ขอ้ใดไม่ใช่โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีสนบัสนุนสภำพแวดลอ้มของส ำนกังำนแห่งอนำคต 
ก. กำรปรับแสงและอุณหภูมิในหอ้งท ำงำน 
ข. กำรปรับทศันียภำพในหอ้งท ำงำน   
ค. กำรประมวลผลขอ้มูลจำกอุปกรณ์ท่ีหลำกหลำย   
ง. กำรติดตำมผลกำรท ำงำนของพนกังำนแบบอตัโนมติั 
จ. กำรน ำเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของส ำนกังำน   

10. ขอ้ใดคือโครงสร้ำงท่ีสนบัสนุนกำรท ำงำนร่วมกนัในส ำนกังำนแห่งอนำคต 
ก. ระบบระบุสถำนท่ีและเผยแพร่ขอ้มูลของพนกังำน   
ข. ระบบพนกังำนตอ้นรับจำกทำงไกล   
ค. ระบบไปรษณียว์ดีิโอหรือวดิีทศัน์  
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ง. กำรบริกำรกำรส่ือสำรหลำยรูปแบบผำ่นเครือข่ำยท่ีเช่ือมโยงกนัไดด้ว้ยโปรโตคอลท่ีเป็น
มำตรฐำน   

จ. ถูกทุกขอ้ 
 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่15 
 
วตัถุประสงค ์ เพื่อประเมินผลความกา้วหนา้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง "ส ำนกังำนแห่งอนำคต" 
ค าแนะน า  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1. ขอ้ใดกล่ำวถูกตอ้งเก่ียวกบัลกัษณะของส ำนกังำนในอนำคต 

ก. เป็นส ำนกังำนออนไลน์ท่ีไม่มีตวัตนทำงกำยภำพ 
ข. ใหค้วำมส ำคญัและเขม้งวดกบักฎระเบียบในกำรมำท ำงำนท่ีส ำนกังำน 
ค. เนน้รับเฉพำะพนกังำนกลุ่มท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
ง. ยงัคงมีส ำนกังำนกำยภำพแต่จะมีขนำดเล็กลง  
จ. แข่งขนักนัดว้ยกำรนวตักรรมดำ้นผลิตภณัฑ์ 

2. ขอ้ใดคือขอ้ควรระมดัระวงัในกำรประยกุตแ์นวคิดของส ำนกังำนแห่งอนำคต 
ก. บุคลำกรท่ีจำ้งมำจะตอ้งมีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นในกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและ

กำรส่ือสำร ท ำใหเ้งินเดือนสูงตำมไปดว้ย 
ข. พนกังำนรุ่นเก่ำอำจมีควำมล ำบำกใจในกำรเปล่ียนวธีิท ำงำนแบบคนรุ่นใหม่ มีผลท ำให้ผลิต

ภำพลดลงได ้
ค. ตอ้งฝึกอบรมพนกังำนใหมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีวนิยัในกำรท ำงำนท่ีแตกต่ำงจำกเดิมอยำ่ง

ต่อเน่ือง ซ่ึงตอ้งใชเ้วลำค่อนขำ้งมำก 
ง. กำรลงทุนในส ำนกังำนแห่งอนำคตตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงมำกอำจท ำใหง้บประมำณบำนปลำย 
จ. ในกำรเขำ้ถึงแหล่งขอ้มูลขององคก์ำรดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น จ  ำเป็นตอ้งคดัเลือกฉพำะ

พนกังำนท่ีมีควำมสำมำรถสูงท ำใหทุ้กคนไม่สำมำรถเขำ้ถึงแหล่งขอ้มูลไดเ้ท่ำเทียมกนั 
3. ควำมคิดแรกเร่ิมของส ำนกังำนเคล่ือนท่ีนั้นเกิดจำกควำมจ ำเป็นในขอ้ใด 

ก. ตอ้งมีสถำนท่ีท ำงำนส ำหรับกลุ่มพนกังำนท่ีตอ้งเดินทำงและท ำงำนนอกสถำนท่ี  รวมทั้งกำรจดั
สถำนท่ีท ำงำนส ำหรับพนกังำนภำคสนำม 

ข. ตอ้งกำรยำ้ยสถำนท่ีท ำงำนตำมกลุ่มลูกคำ้เพื่อรองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดร้วดเร็วข้ึน 
ค. เนน้กำรเปล่ียนบรรยำกำศในกำรท ำงำน ท ำใหพ้นกังำนรู้สึกไม่จ  ำเจและต่ืนตวัในกำรท ำงำนอยู่

เสมอ 
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ง. ประหยดัค่ำใชจ่้ำยในกำรดูแลส ำนกังำนเพรำะไม่ตอ้งสร้ำงส ำนกังำนใหม่ แต่สำมำรถน ำ
ส ำนกังำนเคล่ือนท่ีตำมไปไดทุ้กหนทุกแห่ง 

จ. ลดปัญหำกำรควำมเจริญและแออดัของพื้นท่ี เม่ือมีกำรขยำยตวัเมืองอยำ่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว
ในยคุปัจจุบนั 

4. ขอ้ใดไม่ใช่ประเด็นท่ีตอ้งพิจำรณำเก่ียวกบัพนกังำนในกำรพฒันำส ำนกังำนในอนำคต 
ก. มีควำมเป็นส่วนตวั 
ข. สนบัสนุนกำรปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
ค. ท ำใหรู้้สึกผอ่นคลำย 
ง. กฏระเบียบท่ีไม่เขม้งวดมำกเกินไป 
จ. ใชเ้ทคโนโลยใีนกำรท ำงำนอยูต่ลอดเวลำ 

5. ขอ้ใดคือแนวคิดส ำหรับกำรออกแบบส ำนกังำนท่ีปรับได้ 
ก. ขนำดของพื้นท่ีส ำนกังำนตอ้งไม่มีขนำดใหญ่มำกนกัเพื่อควำมง่ำยในกำรปรับเปล่ียน 
ข. เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีรองรับกำรท ำงำนภำยใตส้ภำวะท่ีเปล่ียนแปลงได ้  
ค. พนกังำนในส ำนกังำนทุกคนไดรั้บกำรฝึกอบรมในกำรปรับเปล่ียนมำเป็นอยำ่งดี 
ง. กระบวนกำรท ำงำนท่ียดืหยุน่ไม่ข้ึนกบัขั้นตอนมำกนกั 
จ. เฟอร์นิเจอร์ท่ีเลือกใชต้อ้งง่ำยต่อกำรเคล่ือนยำ้ยปรับเปล่ียน 

6. ขอ้ใดหมำยถึงกำรส่ือสำรแบบบูรณำกำร ท่ีรวมตั้งแต่บริกำรโทรศพัท ์กำรสนทนำแบบแช็ต กำร
ประชุมทำงไกลทั้งแบบใชเ้สียงและแบบใชว้ดิีทศัน์ รวมทั้งกำรเช่ือมโยงกบัฐำนขอ้มูลเพื่อบริกำร
ขอ้มูลสนบัสนุนกำรส่ือสำร  นอกจำกน้ียงัรวมช่องทำงกำรส่ือสำรอ่ืนท่ีสนบัสนุนกำรท ำงำนของ
ส ำนกังำนในอนำคต 
ก. คลำวดค์อมพิวติง 
ข. รีโมตเซ็นเซอร์ 
ค. เวอร์ชวลออฟฟิศ 
ง. ยนิูฟำยดค์อมมูนิเคชนั 
จ. เอก็ซ์ทรำอินเทอร์เน็ต 

7. บีวำยโอดีสัมพนัธ์กบัส ำนกังำนแห่งอนำคตอยำ่งไร 
ก. กำรท่ีพนกังำนน ำอุปกรณ์พกพำส่วนตวัไปท ำงำนในกิจกำรขององคก์ำร และใชท้  ำงำนทุก

อยำ่ง-ทุกท่ี-ทุกเวลำ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส ำนกังำนในอนำคตตอ้งจดัเตรียมทั้งดำ้นกำยภำพ และ
โครงสร้ำงพื้นฐำนใหร้องรับลกัษณะกำรท ำงำนดงักล่ำว 

ข. กำรท่ีส ำนกังำนตอ้งมีควำมยดืหยุน่ทั้งในดำ้นกระบวนกำรท ำงำน กฏ ระเบียบต่ำง ๆ สำมำรถ
ปรับเปล่ียนไดอ้ยำ่งรวดเร็วใชเ้วลำไม่มำกนกั ท ำใหส้ ำนกังำนสำมำรถกำ้วสู่ส ำนกังำนมใน
อนำคตไดง่้ำยยิง่ข้ึน 



5 
 

ค. กำรท่ีผูบ้ริหำรก ำหนดนโยบำยและวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนในกำรน ำส ำนกังำนไปสู่ส ำนกังำนอนำคต 
โดยใหพ้นกังำนทุกคนไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรออกแบบส ำนกังำนท่ีทุกคนฝันไว ้

ง. กำรออกแบบส ำนกังำนท่ีทนัสมยัและมีควำมยดืหยุน่ สำมำรถปรับเปล่ียนรูปแบบกำรท ำงำนได้
ตำมกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว 

จ. ถูกทุกขอ้ 
8. ขอ้ใดหมำยถึงกรอบแนวคิดกำรออกแบบส ำนกังำนกำยภำพแห่งอนำคตในดำ้นควำมย ัง่ยนื  

ก. ส ำนกังำนท่ีพนกังำนมีควำมยดืหยุน่ในกำรเลือกท่ีท ำงำน  ในยคุท่ีพนกังำนไม่นิยมท่ีจะท ำงำน
ประจ ำอยูก่บัท่ีหน่ึงท่ีใด ไม่ตอ้งสร้ำงเป็นหอ้งท ำงำนท่ีถำวร 

ข. ส ำนกังำนท่ีประหยดัพลงังำน รวมตั้งแต่กำรออกแบบระบบแสงและอุณหภูมิท่ีพอเหมำะกบั
กำรใชง้ำน ไม่มำกไปนอ้ยไป โดยมีระบบท่ีสำมำรถปรับตวัเองไดต้ำมฤดูกำลและ
สภำพแวดลอ้ม เพื่อใหพ้นกังำนท ำงำนอยำ่งสบำยแต่ไม่ส้ินเปลืองพลงังำนโดยไม่จ  ำเป็น 

ค. รูปแบบของส ำนกังำนตอ้งถูกออกแบบสะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรมและค่ำนิยมขององคก์ำรท่ี
เปิดกวำ้งพร้อมท่ีจะร่วมมือกบัคนทัว่ไป   

ง. ออกแบบโดยค ำนึงถึงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีจะท ำใหพ้นกังำนกลุ่มน้ีท ำงำนอยำ่งมี
ควำมสุขตำมบริบทเฉพำะตนท่ีจะส่งผลสู่กำรท ำงำนอยำ่งมีผลิตภำพได ้  

จ. ตอ้งกำรสะทอ้นใหเ้ห็นเจตนำวำ่พนกังำนทุกคนทุกระดบั ตั้งแต่ผูบ้ริหำรระดบัสูงลงมำ 
ตอ้งกำรสร้ำงควำมใกลชิ้ดระหวำ่งพนกังำนกบัลูกคำ้ 

9. ขอ้ใดไม่ใช่โครงสร้ำงพื้นฐำนไอทีดำ้นฮำร์ดแวร์ท่ีสนบัสนุนส ำนกังำนในอนำคต 
ก. ระบบวดัคุณภำพของอำกำศภำยในอำคำรและส ำนกังำน  
ข. ระบบควบคุมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัสภำพแวดลอ้มของส ำนกังำนอยำ่งบูรณำกำร 
ค. ระบบควบคุมควำมเยน็ของอำคำรและหอ้งในส ำนกังำน 
ง. ระบบควบคุมแสงภำยในหอ้งท ำงำนและภำยในอำคำร 
จ. ระบบน ำเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสภำพแวดลอ้มส ำนกังำนตำมจุดต่ำง ๆ ในส ำนกังำน   

10. ขอ้ใดคือกำรใหบ้ริกำรธุรกำรท่ีสำมำรถใหบ้ริกำรแก่พนกังำนทุก ๆ คนโดยไม่ค  ำนึงวำ่จะอยูแ่ห่งหน
ต ำบลใด 
ก. ระบบพนกังำนตอ้นรับจำกทำงไกล  (telepresence receptionist)   
ข. ระบบฝำกขอ้ควำมเสมือน (virtual messaging) 
ค. ระบบจดักำรเอกสำรออนไลน์ (online document management) 
ง. ระบบบริกำรทำงไกล (remote services) 
จ. ระบบเฮลป์เดสก ์(help desk) 
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ก่อนเรียน หลังเรียน 

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

 
 

 

 


