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 แบบประเมินตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 7 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การท างานร่วมกันในส านักงาน” 
ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 
1.  ข้อใดคือแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้ความจ าเป็นของการท างานร่วมกันในส านักงาน 

ก. การขยายตัวของธุรกิจ 
ข. ข้อจ ากัดด้านบุคลากร 
ค. ข้อจ ากัดด้านเวลา 
ง. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
จ. ถูกทุกข้อ 

2.  การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบการท างานร่วมกันต้องพิจารณาใน 3 เรื่องหลักข้อใด  
ก. บุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การ 
ข. การด าเนนิงาน บุคลากร สิ่งแวดล้อมและสังคม 
ค. ส านักงานและองค์การ บุคลากร  สิ่งแวดล้อมและสังคม 
ง. เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงาน ระบบสารสนเทศ บรรยากาศการท างานร่วมกัน 
จ. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายสื่อสาร ระบบสารสนเทศ  

3.  ข้อใดคือคุณลักษณะของระบบการท างานร่วมกันในส านักงาน 
ก. มีความคล่องตัวสูงในการใช้งาน   
ข. มีการใช้เทคโนโลยีที่มีขีดความสามารถระดับสูง 
ค. มีการใช้ทรัพยากรจ านวนมากในการพัฒนาระบบถ่ายภาพ 
ง. มีการบูรณาการกับระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
จ. ถูกทุกข้อ 
4. ข้อใดคือความส าคัญของระบบสารสนเทศเพ่ือการท างานร่วมกัน 

ก. สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน   
ข. เพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานร่วมกัน 
ค.  ขยายขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ 
ง. เพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรส านักงาน    
จ. ถูกทุกข้อ 

5. ข้อใดไม่ใช่ระบบสารสนเทศเพ่ือการท างานร่วมกัน  
ก. ระบบเครือข่ายสังคมและสื่อสังคม 
ข. ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
ค. ระบบติดต่อสื่อสารแบบยูนิฟายด์ 
ง. ระบบการสื่อสารภายในองค์การ 
จ. ระบบบริหารข้อมูล 
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6.    ระบบการสื่อสารภายในองค์การไม่ไดส้นับสนุนงานส านักงานในข้อใด   
ก. กระดานสนทนา   
ข. การสื่อสารข้อมูลภายในองค์การ   
ค. งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ    
ง. งานเพ่ือการบริหารจัดการเว็บไซต์    
จ. งานพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานส านักงาน 

7.     ที่ปรึกษาโครงการจัดเป็นกลุ่มบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนท างานร่วมกัน 
ในข้อใด  

ก. ตัวแทนผู้ใช้ระบบ 
ข. ผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ             
ค. ผู้จัดการโครงการ 
ง. ทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ. ผู้จัดการโปรแกรมโครงการ 

8.    ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ควรพิจารณาในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการท างานร่วมกันในส่วนของการบริหาร
โครงการ   

ก. การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์  
ข. การวางแผนโครงการ   
ค. การก าหนดแนวทางการจัดท าโครงการ  
ง. การเตรียมความพร้อม    
จ. การออกแบบระบบ 

9.    ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ควรพิจารณาในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการท างานร่วมกันในส่วนของการพัฒนา
ระบบ   

ก. การก าหนดความต้องการในการพัฒนาระบบ 
ข. การออกแบบระบบ 
ค. การประชาสัมพันธ์ 
ง. การก าหนดนโยบายเพ่ือการท างานร่วมกัน   
จ. การประเมินผลและบ ารุงรักษาระบบ 

10.     ข้อใดคือกลุ่มบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการท างานร่วมกัน  
ก. ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ      
ข. คณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการท างานร่วมกัน     
ค. ผู้จัดการโปรแกรมโครงการ     
ง. ผู้ใช้ระบบ     
จ. ถูกทุกข้อ 
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แบบประเมินตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 7 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเก่ียวกับเรื่อง “การท างานร่วมกันในส านักงาน” 
ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 
1.   ข้อใดไม่ใช่แรงผลักดันส าคัญท่ีท าให้เกิดความจ าเป็นของการท างานร่วมกันในส านักงาน 

ก. การขยายตัวของธุรกิจ 
ข. ข้อจ ากัดด้านบุคลากร 
ค. ข้อจ ากัดด้านเวลา 
ง. ข้อจ ากัดดา้นงบประมาณ 
จ.       ข้อจ ากัดด้านความมั่นคงปลอดภัย 

2. ข้อใดคือหลักการส าคัญท่ีน ามาใช้สนับสนุนการท างานร่วมกันในส านักงาน 
ก. หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
ข. หลักการท างานเป็นทีม  
ค. หลักการเป็นเจ้าของร่วมกัน 
ง. หลักการไคเซ็น 

จ. ถูกทุกข้อ     
3.  ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของระบบการท างานร่วมกันในส านักงาน 

ก. มีความคล่องตัวสูงในการใช้งาน   
ข. มีการใช้เทคโนโลยีที่มีขีดความสามารถระดับสูง 
ค. มีการใช้ทรัพยากรจ านวนมากในการพัฒนาระบบถ่ายภาพ 
ง. มีการบูรณาการกับระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
จ. เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการท าธุรกิจระหว่างประเทศ 

4. ข้อใดคือองค์ประกอบหลักท่ีควรพิจารณาในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการท างานร่วมกัน    
ก. บุคลากร กระบวนการ และเครื่องมือเพ่ือการท างานร่วมกัน 
ข. แผนงาน กระบวนการ และบุคลากรเพ่ือการท างานร่วมกัน 
ค. วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ และเป้าหมายเพ่ือการท างานร่วมกัน 
ง. บุคลากร เครื่องมือ และระบบสารสนเทศเพ่ือการท างานร่วมกัน 
จ. ไม่มีข้อใดถูก 

5.     ข้อใดไม่ใช่ความส าคัญหลักของระบบสารสนเทศเพ่ือการท างานร่วมกัน 
ก. ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้องค์การ    
ข. สร้างบรรยากาศการท างานที่ดีในองค์การ 
ค. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์การ     
ง. บริหารจัดการความรู้ในองค์การ    
จ. สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน   
6.  ระบบติดต่อสื่อสารแบบยูนิฟายด์ ประกอบด้วยระบบสนับสนุนงานส านักงาน 2 ระบบหลักในข้อใด 
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ก. ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบอีเมลขององค์การ 
ข. ระบบการประชุมทางไกลและระบบนัดหมาย 
ค. ระบบอีเมลขององค์การและระบบการจัดการความรู้ภายในองค์การ 
ง. ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริหารข้อมูล 
จ. ระบบเครือข่ายสังคมและสื่อสังคมในส านักงานและระบบอีเมลขององค์การ   

7.    กระบวนการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การ ประกอบด้วย 3 งานหลัก ในข้อใด  
ก. การบ่งชี้ความรู้  การสะสมความรู้ การใช้ความรู้   
ข. การแสวงหาความรู้ การจัดเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้ 
ค. การแสวงหาความรู้ การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ การใช้ประโยชน์จากความรู้ 
ง. การรวบรวมความรู้  การใช้ประโยชน์จากความรู้  การสร้างองค์ความรู้  
จ. การสร้างองค์ความรู้  การจัดการความรู้ การต่อยอดองค์ความรู้ 

8.    ข้อใดไม่ใช่กลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการท างานร่วมกัน  
ก. คณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการท างานร่วมกัน  
ข. ผู้จัดการโปรแกรมโครงการ    
ค. ผู้สร้างและผู้ใช้ความรู้ 
ง. ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ  
จ. ผู้ใช้ระบบ    

9.     ข้อใดคือทีมงานหลักของคณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการท างานร่วมกัน  
ก. ทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทีมงานที่เป็นตัวแทนผู้ใช้ระบบ    
ข. ทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทีมงานโครงการ 
ค. ทีมงานที่เป็นตัวแทนผู้ใช้ระบบและทีมงานเพ่ือการท างานร่วมกัน 
ง. ทีมงานผู้บริหารและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน 
จ. ไม่มีข้อใดถูก 

10.    ข้อใดไมใ่ช่การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการท างานร่วมกันใน
ส านักงาน 
ก. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในส่วนของบุคลากร  
ข. และการบริหารการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการควบคุมการใช้เทคโนโลยี     
ค. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้บริหาร   
ง. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบความมั่นคงปลอดภัย 
จ. ความรู้การบริหารเปลี่ยนแปลงในส่วนของรูปแบบการท างาน   
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เฉลยแบบประเมินตนเอง 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

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

 
 

 


