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แบบประเมินตนเองก่อนเรียน หนว่ยที่ 14 

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศส านักงาน” 
ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบท่ีถูกต้องที่สุด 

 

1. วตัถปุระสงค์หลกัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศส านกังาน ตรงกบัข้อใดมากที่สดุ  

ก. พิทกัษ์รักษาอาคารส านกังานให้ดสูวยงาม 

ข. อ านวยความสะดวกในการวิเคระห์และก าหนดนโยบายด้านการเงินขององค์การ  

ค. น าไปใช้ประกอบการประเมินผลงานของบคุลากร 

ง. สง่เสริมการมีสขุภาพท่ีดีแก่บคุลากรส านกังาน 

จ. ปกป้องระบบสารสนเทศทีใ่ช้ประมวลผลและด าเนินงานของส านกังานให้ปลอดภยัจากภยัคกุคามตา่งๆ 

2. ข้อใดไมจ่ดัเป็นอปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพิวเตอร์ 

ก. โต๊ะ 

ข. ปริน้ท์เตอร์ 

ค. จอมอนิเตอร์ 

ง. คีย์บอร์ด 

จ. สแกนเนอร์ 
3. การระบตุวัตนเพื่อเข้าสูร่ะบบสารสนเทศส านกังานสามารถท าได้โดยวิธีการใดบ้าง 

ก. ใช้หมายเลขบตัรประชาชน 

ข. ใช้ช่ือผู้ใช้งาน 

ค. ใช้ลายเซ็นต์อิเลก็ทรอนิกส ์

ง. ใช้ที่อยูอ่เีมล 

จ. ถกูทกุข้อ 

4. ตวัอยา่งของภยัคกุคามที่สามารถเกิดขึน้กบัระบบสารสนเทศส านกังานคือข้อใด 

ก. การก่อวินาศกรรม 

ข. การขโมยอปุกรณ์ส านกังาน 

ค. การขโมยข้อมลูขา่วสาร 

ง. การเกิดบัก๊ 

จ. ถกูทกุข้อ 

5. ข้อใดหมายถึงสแปมเมล (spam mail) 

ก. การสง่อีเมลไปยงักลอ่งข้อความของผู้ใช้โดยที่ผู้ใช้ไมไ่ด้ร้องขอหรืออนญุาต  

ข. การสง่รูปภาพไปยงักลอ่งข้อความของผู้ใช้ 

ค. การสร้างความรู้สกึถกูก่อกวนให้กบัผู้ใช้ด้วยการสง่พสัดไุปให้ 

ง. การสร้างความรู้สกึถกูก่อกวนให้กบัผู้ใช้ด้วยการโทรศพัท์ไปหลอกลวง 

จ. การแสร้งเดินผา่นทางด้านหลงัผู้ป้อนข้อมลูเพื่อแอบสงัเกตหน้าจอ 

6. ข้อใดหมายถึงการแฮก (hack) 
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ก. การใช้ความช านาญในการก่อสร้าง ขดุเจาะผนงัอาคาร 

ข. ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ที่เช่ือมตอ่ระหวา่งอาคารส านกังาน 

ค. การใช้ความช านาญในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หาช่องโหวเ่พ่ือเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศท่ีตนไมม่ีสทิธ์ิ 

ง. การน าเสนอหรือสง่ตอ่เร่ืองราวขา่วสารท่ีไมเ่ป็นความจริง 

จ. ถกูทกุข้อ 

7. ข้อใดตรงกบัวตัถปุระสงค์ของการจดัล าดบัชัน้ความลบัของข้อมลู 

ก. เพื่อขโมยข้อมลูจากอปุกรณ์ติดตอ่สือ่สารเคลือ่นท่ีของบคุลากรส านกังาน 

ข. เพื่อรับสง่ข้อความผา่นอินเทอร์เน็ตแบบทนัทีทนัใด 

ค. เพื่อป้องกนัไวรัส 

ง. เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดสทิธิการเข้าถึงข้อมลู 

จ. เพื่อจดัเก็บข้อมลูในแฟลชไดรว์ 

8. ข้อใดเป็นการปกป้องพืน้ท่ีของส านกังานทีมีระบบสารเทศส านกังาน 

ก. การมีขอบเขตที่แนช่ดัเพื่อควบคมุการเข้าออก 

ข. การใช้เคร่ืองกีดขวาง 

ค. การมีระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลู 

ง. การมเีจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัสถานท่ี 

จ. ถกูทกุข้อ 

9. ข้อใดแสดงถงึหน้าที่หลกัของผู้บริหารสารสนเทศระดบัสงู 

ก. ดแูลหลกัการทัว่ไปทกุประเด็นในองค์การ มีอ านาจและความรับผิดชอบสงูที่สดุในองค์การ 

ข. วางแผนกลยทุธ์ในภาพรวมทีเ่ก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบัองค์การ 

ค. ดแูลตรวจตรางานประจ าวนัท่ีเก่ียวของกบัความมัน่คงปลอดภยัเชิงกายภาพ 

ง. ปฏิบตัิงานประจ าวนั 

จ. จดัวางองค์ประกอบของไฟร์วอลล์ 

10. ข้อใดไมจ่ดัเป็นการลดความเสีย่ง 

ก. การมีแผนฟืน้ฟรูะบบสารสนเทศ 

ข. การมีระบบรักษาความมัน่คงและปลอดภยัของระบบฐานข้อมลู 

ค. การก าหนดสทิธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดบั 

ง. การวางเคร่ืองคอมพวิเตอร์ไว้ในที่สาธารณะโดยไมร่ะมดัระวงั 

จ. การก าหนดหน้าทีใ่นการดแูลข้อมลูแก่บคุลากรส านกังาน 
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แบบประเมินตนเองหลงัเรียน หนว่ยที่ 14 

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความกา้วหน้าในการเรยีนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การรักษาความมัน่คงปลอดภยัระบบ
สารสนเทศส านกังาน” 
ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบท่ีถูกต้องที่สุด 

 

1. “เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของพนกังานแตล่ะคนจะต้องการตัง้คา่การพกัหน้าจอ (screen saver) เพื่อให้เคร่ืองท า
การลอ็กหน้าจอโดยอตัโนมตัิหลงัจากที่ไมไ่ด้ใช้งานเกินกวา่ 15 นาท”ี ประโยคที่กลา่วมานี ้เก่ียวข้องกบัระบบ
สารสนเทศส านกังานในประเด็นใดมากที่สดุ 

ก. การสร้างรายได้ของส านกังาน 

ข. นโยบายความมัน่คงสารสนเทศ 

ค. การให้ค าปรึกษาด้านความพร้อมใช้ของข้อมลู 

ง. การดแูลรักษาความมัน่คงปลอดภยัเชิงกายภาพของอาคาร 

จ. ถกูทกุข้อ 

2. ข้อใดแสดงถงึวิธีการหลกั 2 วิธี ในการเข้าถงึระบบสารสนเทศส านกังาน 

ก. การเข้าถงึด้วยวธีิการเชิงตรรกะและการเข้าถงึด้วยวิธีการเชิงกายภาพ  

ข. การเข้าถงึด้วยการใช้รหสัผา่นและการเข้าถงึด้วยวิธีการทางไบโอเมตริกซ์ 

ค. การเข้าถงึด้วยการวดัความเร็วในการกดแป้นพิมพ์และการเข้าถึงด้วยการวดัคลืน่หวัใจ 

ง. การเข้าถงึโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และการเข้าถงึโดยใช้เคร่ืองโทรสาร 

จ. การเข้าถงึโดยใช้อปุกรณ์โทรศพัท์เคลือ่นท่ีและการเข้าถึงโดยใช้สญัญาณของระบบระบตุ าแหนง่บนพืน้โลก
หรือจีพีเอส 

3. ข้อใดเป็นหลกัการพืน้ฐาน 3 ประการ ของความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศส านกังาน 

ก. การรักษาความลบั การรักษาความถกูต้องครบถ้วน และความชดัเจนในการสือ่สาร 

ข. ความตอ่เนื่องของการใช้งาน การรักษาความถกูต้องครบถ้วน และความพร้อมใช้งาน 

ค. การรักษาความลบั การรักษาความถกูต้องครบถ้วน และความพร้อมใช้งาน  

ง. การรักษาข้อมลู การรักษาบคุลากร  และการรักษาสถานท่ี 

จ. การพิสจูน์ตวัตน การอนญุาตให้เข้าใช้งานระบบ และการรักษาสถานท่ี 

4. เหตใุดส านกังานควรให้ความส าคญักบัการป้องกนัรักษาข้อมลูทีอ่อ่นไหว (sensitive data)  

ก. หากถกูลว่งรู้โดยผู้ที่ไมม่ีสทิธิเข้าถึงข้อมลู ท าให้ส านกังานอาจเสือ่มเสยีช่ือเสยีงวา่ไมส่ามารถรักษาความ
เป็นสว่นตวัของบคุลากรและลกูค้าได้  

ข. ข้อมลูเหลา่นีห้ากถกูลว่งรู้โดยผู้ทีไ่มม่ีสทิธิเข้าถึงข้อมลู ส านกังานจะได้ประโยชน์เป็นอยา่งมาก 

ค. ข้อมลูที่ออ่นไหวจะต้องมีความถกูต้องครบถ้วน และพร้อมให้ผู้ไมม่ีสทิธิในการเข้าถึงข้อมลูได้น าไปใช้ 

ง. ข้อมลูที่ออ่นไหวเป็นสาเหตใุห้ส านกังานออ่นแอ เพราะมีช่องโหวม่าก  

จ. ข้อมลูที่ออ่นไหวไมเ่ก่ียวข้องกบัการรักษาความเป็นสว่นตวัของทัง้บคุลากรและลกูค้า 

5. ข้อใดตรงกบัความหมายของช่องโหว ่(vulnerability) ของระบบสารสนเทศส านกังานมากที่สดุ 
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ก. รอยผพุงับนผนงัอาคารส านกังาน 

ข. จดุออ่นหรือจดุเปราะบางทีเ่กิดขึน้ภายในทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัระบบสารสนเทศส านกังาน 

ค. การเข้าไปใช้ทรัพยาการหรือข้อมลูสารสนเทศของส านกังาน 

ง. การเดินทางของข้อมลูในระบบเครือขา่ยส านกังาน 

จ. การค้นหาข้อมลูส านกังานจากสิง่ที่ถกูน าไปทิง้เป็นขยะแล้ว 

6. “การปลอมแปลงหน้าจอของเว็บไซต์ให้ผู้ใช้หลงเช่ือวา่เป็นหน้าจอที่ต้องการใช้งาน เพื่อให้เหยื่อกรอกข้อมลู 
เปิดเผยความลบั หรือบอกรหสัผา่น” เป็นเทคนิคทีเ่รียกวา่อะไร 

ก. ฟิชช่ิง 

ข. วิชช่ิง 

ค. สปฟูฟิง 

ง. สนิฟเฟอร์ 

จ. สแปม 

7. ล าดบัชัน้ความลบัของข้อมลู ที่ราชการไทยก าหนดคือข้อใด 

ก. ลบัมาก ลบัสดุ ลบัท่ีสดุ 

ข. ลบั ลบัน้อย ลบัไมม่าก 

ค. ลบัมาก ลบัท่ีสดุ ลบัสดุยอด 

ง. ไมล่บั ลบัน้อย ปกปิด 

จ. ลบั ลบัมาก ลบัท่ีสดุ 

8. การใช้หลกัการทางไบโอเมตริกซ์ ด้วยการใช้ลกัษณะเฉพาะทางไบโอเมตริกซ์ของผู้ใช้แตล่ะรายมาเป็นข้อพิสจูน์ 
เช่น ลายนิว้มือ โทนเสยีง ใบหน้าและมา่นตา เป็นวิธีการป้องกนัภยัคกุคามทีเ่รียกวา่อะไร 

ก. การใช้สิง่ที่ผู้ใช้ทราบ 

ข. การใช้สิง่ที่ผู้ใช้มี 

ค. การใช้สิง่ที่ผู้ใช้เป็น 

ง. การใช้สิง่ที่ผู้ใช้กระท า 

จ. การใช้สถานท่ีที่ผู้ใช้อยู ่
9. ข้อใดไมเ่ป็นกลยทุธ์ทีน่ิยมในการควบคมุความเสีย่ง 

ก. ลดความเสีย่ง 

ข. ไมจ่ดัท าแผนรองรับสถานการณ์ที่ไมค่าดคิด 

ค. หลกีเลีย่งความเสีย่ง 

ง. ยอมรับความเสีย่ง 

จ. ถ่ายโอนความเสีย่ง 
10. ข้อใดกลา่วถึงการถา่ยโอนความเสีย่ง 

ก. การจดัท ารายงานการศกึษาตนเอง 
ข. จ ากดัการเข้าถึงระบบ 
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ค. การเปลีย่นระบบจดัการฐานข้อมลูใหมเ่พื่อทดแทนระบบจดัการฐานข้อมลูเดิมที่ถกูยกเลกิ 
ง. การซือ้ประกนัภยัจากบริษัทประกนัภยั 
จ.การเปลีย่นช่องทางการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งบคุลากรอยูเ่สมอ 

 

เฉลยแบบประเมินตนเอง 
 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

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

 


