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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่9 
 
วตัถุประสงค ์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง "การจดัการเอกสาร" 
ค าแนะน า  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
1. รายงานความกา้วหนา้ในการปรับปรุงส านกังาน ฐานขอ้มูลวนัลา ประกาศเร่ืองเคร่ืองแต่งกาย
บุคลากร คู่มือการปฏิบติังานบริการลูกคา้ขายตรง บนัทึกเวยีนแจง้เร่ืองประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรงานตรง
กบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก. เรคคอร์ด 
ข. ด็อกคิวเมนต ์  
ค. เน้ือหา 
ง. เอกสารตามกฎหมาย 
จ. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

2. การจ าแนกเอกสารออกเป็นเอกสารภายนอกและเอกสารภายในใชเ้กณฑข์อ้ใด 
ก. แหล่งท่ีมา    
ข. ส่ือท่ีจดัเก็บ 
ค. โครงสร้าง 
ง. ระดบัความส าคญั  
จ. ระเบียบงานสารบรรณ 

3. ขอ้ใดกล่าวถึงรูปแบบหรือเลยเ์อาตเ์อกสารไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
ก. ช่วยใหส้ามารถคดัเลือกหรือคน้หาเอกสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ข. ตอ้งมีกฎระเบียบในการใชบ้งัคบัอยา่งรัดกุม 
ค. เป็นส่วนเน้ือความของเอกสารส านกังาน 
ง. เป็นขอ้มูลประจ าตวัของเอกสาร 
จ. ถูกทุกขอ้ 

4. การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารท่ีใชใ้นส านกังานอยา่งเป็นระบบ  นบัแต่การผลิต การจดัเก็บ 
การคน้หา และการใชแ้ละเผยแพร่เพื่อการปฏิบติังานตามขั้นตอนต่าง ๆ ไม่วา่เอกสารจากภายในหรือ
ภายนอก โดยส านกังานและองคก์ารต่าง ๆ มกัก าหนดและอา้งอิงกฎ ระเบียบและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งคือ
ขอ้ใด 

ก. การจดัการเน้ือหา 
ข. การจดัการเรคคอร์ด 
ค. การจดัการเอกสาร 
ง. การจดัการด็อกคิวเมนต์ 
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จ. การจดัการสารสนเทศส านกังาน 
5. เอกสารท่ีองคก์ารจดัเก็บ เช่น โฉนดท่ีดิน เอกสารจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั หนงัสือบริคนฑส์นธิ  
สัญญาจดัซ้ือสินคา้ แสดงถึงความส าคญัขอ้ใดของการจดัการเอกสารส านกังาน 

ก. ความส าคญัดา้นกฎหมาย 
ข. ความส าคญัดา้นการบริหาร  
ค. ความส าคญัดา้นการด าเนินงาน   
ง. ความส าคญัดา้นเอกสารจดหมายเหตุ 
จ. ความส าคญัดา้นหลกัฐานกิจกรรมและการด าเนินงานของหน่วยงาน  

6. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของการจดัการเอกสารในส านกังานอตัโนมติั 
ก. เจา้หนา้ท่ีธุรการหรือเสมียนรับผดิชอบดา้นการผลิตเอกสาร 
ข. การเกิดแนวคิดของการพฒันาส านกังานไร้กระดาษ 
ค. การเอ้ือต่อการใชง้านเอกสารร่วมกนัในขั้นตอนการด าเนินงานแต่ละขั้น 
ง. การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาระบบจดัการเอกสาร 
จ. บุคลากรทุกคนผลิตเอกสารโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานประจ า 

7. ระเบียบหรือแนวปฏิบติัในการยมืและการติดตามทวงถามเอกสาร รวมทั้งบนัทึกการยมื-คืนเอกสาร 
เพื่อป้องกนัมิใหเ้อกสารส านกังานสูญหายหรือน าไปใชโ้ดยผูไ้ม่มีสิทธ์ิ เก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนใดในวงจรชีวิต
ของการจดัการเอกสาร  

ก. การจดัเก็บและรักษา 
ข. การก าจดัเอกสาร   
ค. การเผยแพร่  
ง. การผลิต  
จ. การใช ้ 

8. ขอ้ใดไม่ใช่ความส าคญัของระบบจดัการเอกสาร 
ก. สนบัสนุนการท างานร่วมกนัในองคก์าร  
ข. เพิ่มประสิทธิภาพในการเขา้ถึงและใชเ้อกสาร   
ค. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมเอกสาร   
ง. เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสารสนเทศท่ีใชใ้นการด าเนินงานขององคก์าร   
จ. เพิ่มประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎระเบียบท่ีละขอ้บงัคบัทางกฎหมาย การเงินและทางสังคม 

9. การรักษาความมัน่คงปลอดภยัเพื่อสนบัสนุนระบบจดัการเอกสารเก่ียวขอ้งกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 
ก. แม่แบบรายงานท่ีเป็นมาตรฐานขององคก์าร 
ข. การก าหนดจ านวนและระดบัของผูใ้ช ้  
ค. ระเบียบดา้นการจดัเก็บเอกสารขององคก์าร  
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ง. มาตรฐานดา้นเมตาดาตาของเอกสารประเภทต่างๆ   
จ. มาตรฐานดา้นซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการผลิตเอกสาร 

10. ขอ้ใดเป็นฟังกช์นัดา้นการใชเ้อกสารของระบบจดัการเอกสาร 
ก. การสงวนรักษาเอกสาร 
ข. การน าส่งเอกสารให้ผูใ้ช ้
ค. การจดัหมวดหมู่เอกสาร 
ง. การคน้เอกสาร 
จ. การน าเขา้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากระบบอ่ืน 

 
แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่9 

 
วตัถุประสงค ์ เพื่อประเมินผลความกา้วหนา้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง "การจดัการเอกสาร" 
ค าแนะน า  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1. เอกสารสัญญา รายงานงบดุลประจ าปีตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก. เน้ือหา 
ข. เรคคอร์ด 
ค. ด็อกคิวเมนต ์  
ง. เอกสารตามกฎหมาย 
จ. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

2. การจ าแนกเอกสารออกเป็นเอกสารกระดาษ เอกสารไมโครฟอร์มและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ดิจิทลัใชเ้กณฑข์อ้ใด 

ก. แหล่งท่ีมา    
ข. ระดบัความส าคญั  
ค. ส่ือท่ีจดัเก็บ 
ง. โครงสร้าง 
จ. ระเบียบงานสารบรรณ 

3. ขอ้ใดกล่าวถึงเมตาดาตาไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
ก. ช่วยใหส้ามารถคดัเลือกหรือคน้หาเอกสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ข. ตอ้งมีกฎระเบียบในการใชบ้งัคบัอยา่งรัดกุม 
ค. เป็นส่วนเน้ือความของเอกสารส านกังาน 
ง. เป็นขอ้มูลประจ าตวัของเอกสาร 
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จ. ถูกทุกขอ้ 
4. การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารท่ีใชใ้นส านกังานอยา่งเป็นระบบ  นบัแต่การผลิต การจดัเก็บ 
การคน้หา และการใชแ้ละเผยแพร่เพื่อการปฏิบติังานตามขั้นตอนต่าง ๆ ไม่วา่เอกสารจากภายในหรือ
ภายนอก โดยส านกังานและองคก์ารต่าง ๆ มกัก าหนดและอา้งอิงกฎ ระเบียบและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งคือ
ขอ้ใด 

ก. การจดัการเอกสาร 
ข. การจดัการด็อกคิวเมนต์ 
ค. การจดัการเรคคอร์ด 
ง. การจดัการเน้ือหา 
จ. การจดัการสารสนเทศส านกังาน 

5. เอกสารส านกังานท่ีจดัท าข้ึนเพื่อส่ือสารกิจกรรมต่าง ๆ ของส านกังาน เผยแพร่และแจกจ่ายใหก้บั
บุคลากรภายใน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสาธารณะเช่น จดหมายข่าว ข่าวสาร หรือเป็นส่วนหน่ึงของ
รายงานประจ าปี แสดงถึงความส าคญัขอ้ใดของการจดัการเอกสารส านกังาน 

ก. ความส าคญัดา้นกฎหมาย 
ข. ความส าคญัดา้นการบริหาร  
ค. ความส าคญัดา้นการด าเนินงาน   
ง. ความส าคญัดา้นเอกสารจดหมายเหตุ 
จ. ความส าคญัดา้นหลกัฐานกิจกรรมและการด าเนินงานของหน่วยงาน  

6. การจดัการเอกสารในส านกังานแบบดั้งเดิมมีลกัษณะอยา่งไร 
ก. มีค่าใชจ่้ายในการผลิตและจดัการเอกสารสูงมาก 
ข. เจา้หนา้ท่ีธุรการหรือเสมียนท าหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นการจดัการเอกสาร 
ค. บุคลากรทุกคนผลิตเอกสารโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานประจ า 
ง. เป็นท่ีมาของการเกิดแนวคิดของการพฒันาส านกังานไร้กระดาษ 
จ. เอ้ือต่อการใชง้านเอกสารร่วมกนัในขั้นตอนการด าเนินงานแต่ละขั้น 

7. การประเมินคุณค่าของเอกสารเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนใดในวงจรชีวิตของการจดัการเอกสาร  
ก. การผลิต  
ข. การเผยแพร่  
ค. การใช ้ 
ง. การจดัเก็บและรักษา 
จ. การก าจดัเอกสาร   

8. ขอ้ใดไม่ใช่ความส าคญัของระบบจดัการเอกสาร 
ก. สนบัสนุนการท างานร่วมกนัในองคก์าร  



5 
 

ข. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมเอกสาร   
ค. เพิ่มประสิทธิภาพในการเขา้ถึงและใชเ้อกสาร   
ง. เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสารสนเทศท่ีใชใ้นการด าเนินงานขององคก์าร   
จ. รองรับการบงัคบัใชก้ฎระเบียบท่ีละขอ้บงัคบัทางกฎหมาย การเงินและทางสังคม 

9. กฎ ระเบียบ และนโยบายเพื่อสนบัสนุนระบบจดัการเอกสารเก่ียวขอ้งกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 
ก. ระเบียบดา้นการจดัเก็บเอกสารขององคก์าร  
ข. การจ าแนกประเภทของเอกสาร 
ค. การจ าแนกระดบัของเอกสาร 
ง. การก าหนดจ านวนและระดบัของผูใ้ช ้  
จ. แม่แบบรายงานท่ีเป็นมาตรฐานขององคก์าร 

10. ขอ้ใดเป็นฟังกช์นัดา้นการผลิตเอกสารของระบบจดัการเอกสาร 
ก. การคน้เอกสาร 
ข. การน าส่งเอกสารให้ผูใ้ช ้
ค. การจดัหมวดหมู่เอกสาร 
ง. การสงวนรักษาเอกสาร 
จ. การน าเขา้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากระบบอ่ืน 

 
เฉลยแบบประเมินผลตนเอง หน่วยที ่9 

 

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

 


