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 แบบประเมินตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี  3   
การพฒันาระบบสารสนเทศส านกังานและการบริหารโครงการ 

วตัถุประสงค ์    เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การพฒันาระบบสารสนเทศส านกังานและการบริหาร
โครงการ” 
ค าแนะน า       ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 
1. กระบวนการบริหารโครงการพฒันาระบบสารสนเทศส านกังาน แบ่งเป็น 3 ช่วง ในขอ้ใด 

ก. ช่วงเร่ิมตน้โครงการ ช่วงปิดโครงการ ช่วงประเมินผลโครงการ 
ข. ช่วงเร่ิมตน้โครงการ  ช่วงระหวา่งการด าเนินโครงการ  ช่วงส้ินสุดโครงการ 
ค. ช่วงศึกษาความเป็นไปได ้ช่วงด าเนินโครงการ ช่วงปิดโครงการ 
ง. ช่วงศึกษาความเป็นไปได ้ช่วงเร่ิมตน้โครงการ ช่วงปิดโครงการ 
จ. ช่วงประเมินความคุม้ทุน ช่วงเร่ิมตน้โครงการ ช่วงติดตามผลโครงการ 

2.  ขอ้ใดคือประโยชน์ของระบบสารสนเทศส านกังาน 
ก. สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์าร 
ข. เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
ค. สนบัสนุนการบริหารจดัการความรู้ในส านกังาน 
ง. เพ่ิมประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสาร   
จ. ถูกทุกขอ้ 

3. ขอ้ใดคือล าดบัของพฒันาการระบบสารสนเทศส านกังาน 
ก. ยคุดั้งเดิม ยคุอินเทอร์เน็ต และยคุบรอดแบนดค์วามเร็วสูง 
ข. ยคุดั้งเดิม ยคุปัจจุบนั ยคุอนาคต 
ค. ยคุส านกังานราชการ ยคุส านกังานเอกชน 
ง.  ยคุส านกังานกระดาษ ยคุส านกังานไร้กระดาษ ยคุไร้ส านกังาน 
จ. ยคุส านกังานคอมพิวเตอร์ ยคุส านกังานอินเทอร์เน็ต ยคุส านกังานเคล่ือนท่ี 

4.    ระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานหลกัส านกังาน เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่อะไร  
ก. ระบบสารสนเทศการจดัการความรู้ 
ข. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนการจดัการงานส านกังาน 
ค. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานส่วนหลงั 
ง. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนการติดต่อส่ือสาร 
จ. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนการท างานร่วมกนั 

5.     ระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการจดัการเอกสารและขอ้มูลมีหนา้ท่ีหลกัในขอ้ใด 
ก. สนบัสนุนการจดัการเอกสารและสนบัสนุนการจดัการขอ้มูล   
ข. สนบัสนุนการรับส่งอีเมล 
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ค. สนบัสนุนการจดัท าทะเบียนขอ้มลู 
ง. สนบัสนุนการจดัเก็บเอกสาร 
จ. ไม่มีขอ้ใดถูก 

6.    การออกแบบระบบ อยูใ่นขั้นตอนใดของวงจรเพื่อการพฒันาระบบสารสนเทศ 
ก. การเร่ิมตน้โครงการ  
ข. การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
ค. การวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการ  
ง. การวเิคราะห์ความคุม้ทุน 
จ. การพฒันาและปรับใชร้ะบบ       

7.    ขอ้ใดคือส่ิงท่ีควรพิจารณาในการจดัท าโครงการพฒันาระบบสารสนเทศส านกังาน  
ก. ความตอ้งการเพื่อการพฒันาระบบ   
ข. พฒันาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   
ค. การวางแผนเพื่อการพฒันาระบบ   
ง. เคร่ืองมือเพื่อการพฒันาระบบ   
จ. ถูกทุกขอ้ 

8.    ขอ้ใดไม่ใช่ความส าคญัของการบริหารโครงการพฒันาระบบสารสนเทศส านกังาน   
ก. การวางแผนการจดัการโครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
ข. การเตรียมความพร้อมของการจดัท าโครงการ  
ค. ลดการใชท้รัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ง. การปรับปรุงและสร้างองคค์วามรู้ดา้นการจดัท าโครงการ 
จ. มาตรฐานและคุณภาพของผลงานโครงการ 

9.     ขอ้ใดไม่ใช่ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการพฒันาและปรับใชร้ะบบสารสนเทศส านกังาน 
ก. การเตรียมความพร้อมดา้นอุปกรณ์และโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ 
ข. การบริหารการเปล่ียนแปลง     
ค. ผูบ้ริหารส านกังาน     
ง. การประชาสมัพนัธ์โครงการ 
จ. ไม่มีขอ้ใดถูก 

10.   ขอ้ใดคือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส าคญัในการพฒันาและปรับใชร้ะบบสารสนเทศส านกังาน  
ก. อินเทอร์เน็ต เอก็ซ์ทราเน็ต อีเมล 
ข. ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ส่วนต่อประสานผูใ้ช ้ขอ้มูล เครือข่ายการส่ือสาร       
ค. ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ มิดเดิลแวร์  
ง. มลัแวร์ คลาวดค์อมพิวติ้ง ส่วนต่อประสานผูใ้ช ้
จ. ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ส่วนต่อประสานผูใ้ช ้ 
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แบบประเมินตนเองหลงัเรียน หน่วยท่ี  3   

วตัถุประสงค ์    เพ่ือประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การพฒันาระบบสารสนเทศส านกังาน

และการบริหารโครงการ” 

ค าแนะน า       ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 
1. ต่อไปน้ี ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. การพฒันาระบบสารสนเทศส านกังานไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารโครงการ 
ข. การพฒันาระบบสารสนเทศส านกังานควรจะตอ้งกระท าควบคู่ไปกบัการบริหารโครงการ 
ค. กระบวนการบริหารโครงการพฒันาระบบสารสนเทศส านกังาน ประกอบดว้ย การด าเนินการในช่วงเร่ิมตน้

โครงการ ระหวา่งด าเนินโครงการ และช่วงส้ินสุดโครงการ 
ง. ระบบสารสนเทศส านกังานช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาไปสู่ส านกังานอตัโนมติั 
จ. ระบบสารสนเทศส านกังานช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานร่วมกนัในส านกังาน 

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

อยา่งราบร่ืน มีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จ 
3.   ขอ้ใดคือระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนงานส านกังาน 

ก. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานหลกัส านกังาน 
ข. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนการติดต่อส่ือสาร 
ค. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนการท างานร่วมกนั 
ง. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนดา้นอาคารสถานท่ี 
จ. ถูกทุกขอ้  

4.   ขอ้ใดคือระบบสารสนเทศท่ีเกิดจากการบูรณาการระบบงานส านกังานต่างๆ เขา้ดว้ยกนั  
ก. ระบบการจดัการความรู้ส านกังาน 
ข. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนการท างานร่วมกนั  
ค. ระบบสนบัสนุนการจดัการเอกสารและขอ้มูล 
ง. ระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ 
จ. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานหลกัส านกังาน 
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5. ขอ้ใดไม่ไดอ้ยูใ่นขั้นตอนของการพฒันาและการปรับใชร้ะบบ 
ก. การวางแผนโครงการ 
ข. การวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการท่ีมีต่อระบบ 
ค. การออกแบบระบบ    
ง. การประเมินผลการท างานของระบบ 
จ. การติดตั้งใชง้านระบบ 

6.     เม่ือระบบสารสนเทศส านกังานเร่ิมไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจ   ส่ิงแรกท่ีองคก์ารควรพิจารณา
ด าเนินการ คือขอ้ใด 

ก. ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 
ข. ปรับร้ือระบบ 
ค. พฒันาระบบใหม่ 
ง. ยกเลิกการใชง้านระบบ 
จ. ขยายขีดความสามารถของระบบ 

7.    ขอ้ใดคือความส าคญัของการบริหารโครงการพฒันาระบบสารสนเทศส านกังาน   
ก. การวางแผนการจดัการโครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
ข. การเตรียมความพร้อมของการจดัท าโครงการมีทกัษะดา้นการส่ือสาร   
ค. การปรับปรุงและสร้างองคค์วามรู้ดา้นการจดัท าโครงการ 
ง. มาตรฐานและคุณภาพของผลงานโครงการ 
จ. ถูกทุกขอ้ 

8.   งานใดในช่วงเร่ิมตน้โครงการจะช่วยใหก้ารพฒันาระบบสารสนเทศส านกังานมีกรอบการด าเนินงานท่ีดี 
ก. การวเิคราะห์ความตอ้งการ 
ข. การคดัเลือกบุคลากร 
ค. การศึกษาความเป็นไปได ้
ง. การวเิคราะห์ความคุม้ทุน 
จ. การวางแผนโครงการ 

9.  ขั้นตอนใดมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการก าหนดขอบเขตการด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศส านกังาน 
ก. การก าหนดความตอ้งการท่ีละเอียดและครอบคลุม 
ข. การคดัเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสม 
ค. การบริหารการเปล่ียนแปลง 
ง. การบริหารความเส่ียง  
จ. การวางแผนโครงการ 

10.   การเตรียมความพร้อมของตวัระบบ อยูใ่นช่วงใดของกระบวนการบริหารโครงการพฒันาระบบสารสนเทศส านกังาน  
ก. ช่วงเร่ิมตน้โครงการ 
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ข. ช่วงศึกษาความเป็นไปได ้
ค. ช่วงส้ินสุดโครงการ  
ง. ช่วงระหวา่งการด าเนินโครงการ   
จ. ช่วงวางแผนโครงการ  

 
 

 
เฉลยแบบประเมินผลตนเอง หน่วยที่ 3 

 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

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

 
 

 


