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แบบประเมินตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 4 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ใน
ส านักงาน” 
ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 
1. ข้อใดคือหลักพ้ืนฐานที่ส าคัญที่ทุกองค์การจ าเป็นต้องยึดถือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ก. หลักความรู้ความสามารถ  
ข. หลักความเสมอภาค 
ค. หลักความม่ันคงในอาชีพ  
ง. หลักคุณธรรมและจริยธรรม 
จ. ถูกทุกข้อ 

2. “Competency ” ตรงกับหลักพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในข้อใด 

ก. หลักความรู้ความสามารถ  
ข. หลักความเสมอภาค 
ค. หลักความม่ันคงในอาชีพ  
ง. หลักคุณธรรมและจริยธรรม 
จ. ถูกทุกข้อ 

3. ข้อใด ไม่ใช่   ภารกิจหลัก 4 ด้านของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ก. การสรรหาบุคลากร  
ข. การพัฒนาบุคลากร  
ค. การบริหารค่าตอบแทน 
ง. การดูแลรักษาบุคลากร  
จ. การใช้ประโยชน์จากบุคลากร 

4. ข้อใด  ไม่ใช่ เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาบุคลากร 

ก. เพ่ือให้บุคลากรสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์การได้อย่างต่อเนื่อง  
ข. เพื่อช่วยพัฒนาองค์การให้ทันสมัยและลดการลาออกของบุคลากร 
ค. เพ่ือลดช่องว่างระหว่างความรู้ สมรรถนะ ของบุคลากรกับความรู้ความสามารถที่ต้องใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
ง. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีข้ึน 
จ. เพ่ือให้บุคลากรสามารถท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ท่ียากขึ้นและรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นได้ 

5. ข้อใด ไม่ใช่   กิจกรรมในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
ก. การรับสมัครงาน 
ข. การจัดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
ค. การตรวจสอบหลักฐาน และบุคคลที่อ้างอิง 
ง. การว่าจ้างและติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างทดลองงาน 
จ. การท าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุใหบุ้คลากร 
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6. ข้อใด  ไม่ใช่ กิจกรรมหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ประโยชน์จากผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

ก. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
ข. การเลื่อนต าแหน่ง  
ค. การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
ง. การสนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากร 
จ. การปรับปรุงงาน  

7. ข้อใด  ไม่ใช่ เครื่องมือและอุปกรณท์ี่น ามาใช้กับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ก. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
ข. เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตู 
ค. เครื่องใช้ส านักงาน 
ง. เครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออกของบุคลากร 
จ. สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 

8. ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์การต่างๆ  ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต 

ก. การรับสมัครงาน 
ข. การจัดสอบสัมภาษณ์ 
ค. การลาหยุดงาน  
ง. การบันทึกเวลาเข้า-ออกโดยใช้เครื่องบันทึกเวลาการท างาน 
จ. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning 

9. ข้อใด  ไม่ใช่ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ก. การบริหารจัดการ 
ข. กฏเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ  
ค. ผู้ใช้งาน 
ง. ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
จ. ข้อมูลบุคลากร 

10. ข้อใด ไม่ใช่ ทางเลือกที่องค์การทั่วไปนิยมใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

ก. พัฒนาระบบโดยใช้บุคลากรขององค์การเอง 
ข. ว่าจ้างบริษัทภายนอกให้พัฒนาระบบให้ตรงความต้องการขององค์การ 
ค. เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากบริษัทผู้ให้บริการ 
ง. ซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทีมี่จ าหน่ายในท้องตลาดทั่วไป / ทางอินเตอร์เน็ต 
จ. ซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมาตราฐานจากบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ที่ให้บริการติดตั้งและและ

ปรับแต่งให้เหมาะสมกับองค์การ 
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แบบประเมินตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเก่ียวกับเรื่อง “การบริหารงานทรัพยากร
มนุษย์ในส านักงาน” 
ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 

1. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ก. การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม มีความสุข ตั้งใจ
ทุ่มเทให้กับการท างาน และสามารถท างานบรรลุผลได้ตามเป้าหมายขององค์การ 

ข. การจัดการกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูด พัฒนา จูงใจและรักษาบุคลากรที่มีผลงานและความสามารถ
สูงไว้ในองค์การ 

ค. การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานงานต่างๆ และบุคคลากรในองค์การ เพื่อให้
บุคลากรสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ 

ง. การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
และกับฝ่ายบริหาร และผลิตผลงานให้บรรลุผลส าเร็จตามที่องค์การมุ่งหวังตลอดเวลาที่ท างาน
ให้แก่องค์การ 

จ. การจัดการเกี่ยวกับบุคคลากรในองค์การอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

2. ข้อใด ไม่ใช่ ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทีช่่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานขององค์การ
ประสบความส าเร็จ 

ก. เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์การในการแข่งขัน 
ข. เป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารและบุคลากร 
ค. น าคนที่มีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ มาท างานให้เกิดผลส าเร็จร่วมกัน  
ง. ช่วยให้คนท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
จ. ดูแลให้คนมีความสุข มีขวัญและก าลังใจในการท างาน   

3. ข้อใด ไม่ใช่  การด าเนินกิจกรรมที่ส านักงานใช้ในด้านหลักความมั่นคงในอาชีพการงาน อันเป็นหลัก
พ้ืนฐานที่ส านักงานต้องควรยึดถือในการปฏิบัติงาน   

ก. การก าหนดระบบผลตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอส าหรับบุคลากรในการด ารงชีพและเลี้ยงดู
ครอบครัว 

ข. การก าหนดระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ส าหรับใช้กับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
ค. การจัดท าระบบการประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร โดยมีเกณฑ์การประเมินทีเ่ป็นธรรม 
ง. การจัดท าระบบการเติบโตในสายอาชีพที่ชัดเจน   
จ. การจัดให้มีระบบการร้องทุกข์เม่ือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการท างาน  

4. ข้อใดเป็นภารกิจหลักด้านการดูแลรักษาบุคลากรของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส านักงาน 

ก. การเลือกสรรให้ได้คนดีที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน และวัฒนธรรมของค์การ   
ข. การจัดให้บุคลากรได้ท างานตรงกับงานและเหมาะกับความถนัดและความสามารถของตนเอง   
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ค. การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพ่ิมข้ึน    
ง. การส่งเสริมให้บุคลากรอยู่กับองค์การและเต็มใจผลิตผลงานในความรับผิดชอบอย่างเต็ม

ความสามารถ   
จ. การจัดระบบงานในองค์การและลักษณะงานส าหรับบุคลากรทุกระดับให้ชัดเจน และมีเป้าหมาย

ที่แน่นอน 
5. ข้อใด ไม่ใช่   ประเด็นส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส านักงานควรค านึงถึงและหาแนวทาง

ป้องกันก่อนน าไปสู่ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน 

ก. การปรับตัวขององค์การภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
ข. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในองค์การ 
ค. การรักษาบุคลากรที่มีฝีมือ หรือกลุ่มคนเก่งไว้ในองค์การ 
ง. การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งหรือองค์การภายนอกได้ 
จ. การบริหารงานเอกสารที่มีจ านวนมากและมีความส าคัญที่แตกต่างกัน 

6. ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ มาประยุกต ์เพ่ือช่วย
สนับสนุนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ก. ใช้เพื่อกลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัคร  
ข. ใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ต่างๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ค. ใช้เพื่อสื่อสารระหว่างบุคลากรกับองค์การ   
ง. ใช้เพื่อติดตาม ตรวจสอบและวัดผลงานของบุคลากร 
จ. ใช้เพื่อรับทราบความรู้สึกของบุคลากรเพ่ือช่องทางที่ช่วยในการธ ารงรักษาบุคลากร 

7. ข้อใดกล่าวถึงวิธีประเมินโดยใช้ดรรชนีวัดผลงานหลักหรือตัวชี้วัดผลงานหรือเคพีไอได้ถูกต้องที่สุด 

ก. เป็นการประเมินคุณลักษณะเป็นหลัก 
ข. เป็นประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นหลัก  
ค. เป็นการประเมินผลส าเร็จของงานเป็นหลัก 
ง. เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
จ. เป็นกิจกรรมสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากร 

8. ข้อใดเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้เครื่องบันทึกเวลา 

ก. งบประมาณ 
ข. จ านวนบุคลากร และสถานที่สภาพแวดล้อมการท างาน 
ค. ความต้องการของบุคลากร 
ง. คุณสมบัติของผู้ขาย 
จ. ถูกทุกข้อ 

9. ข้อใด  ไม่ใช่ ปัจจัยพ้ืนฐานที่เป็นองค์ประกอบใช้ในการพิจารณาการน าระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
มาใช้งานเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนที่บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ 

ก. ความพร้อมของผู้บริหารระดับสูงในการเรียนรู้และตื่นตัวเพื่อรับเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ 
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ข. ความพร้อมของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องท าความเข้าใจและออกแบบระบบงาน 
หรือจัดหาระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 

ค. การตัดสินใจเลือกลงทุนในซอฟต์แวร์ทีเ่หมาะสมกับขนาดและความต้องการขององค์การ 
ง. การพิจารณาถึงต้นทุนในการด าเนินการ 
จ. การพิจารณาแนวทางในการพัฒนาระบบ 

10. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อมูลพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องมีการก าหนดเป็นล าดับ
ต้นของการใช้งาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลร่วมกันส าหรับทุกระบบงานย่อย  

ก. ข้อมูลหน่วยงานและส านักงานสาขา  
ข. ข้อมูลผู้ใช้งานระบบและสิทธิการเข้าใช้ระบบและการเข้าถึงข้อมูล  
ค. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การและโครงสร้างองค์การ 
ง. ข้อมูลประวัติส่วนตัวบุคลากร 
จ. ข้อมูลรายได้/รายการหักของบุคลากร 

 
 

 
เฉลยแบบประเมินตนเอง 

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

 
 


