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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 12 
วตัถุประสงค ์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง "ระบบประชุมทางไกล" 
ค าแนะน า  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 

1. ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายของระบบประชุมทางไกลไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
ก. การประชุมท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีอยูต่่างสถานท่ีสามารถประชุมร่วมกนัไดผ้า่นอุปกรณ์

สารสนเทศต่างๆ 
ข. การประชุมท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีอยูต่่างสถานท่ีกนัสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
ค. การประชุมท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถแลกเปล่ียนไฟลข์อ้มูลระหวา่งกนัได ้
ง. การประชุมท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถประชุมจากท่ีใดๆ ก็ได ้
จ. การประชุมท่ีมีการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารประเภทต่างๆ 

2. จงยกตวัอยา่งของระบบประชุมทางไกลผา่นระบบโทรคมนาคมพื้นฐาน 
ก. ระบบประชุมออนไลน์ 
ข. การใชโ้ปรแกรมสไกป์ 
ค. ระบบประชุมทางไกลผา่นโทรศพัท ์
ง. เทเลพรีเซนส์ 
จ. ระบบประชุมทางไกลผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3. ขอ้ใดไม่ใช่องคป์ระกอบของระบบประชุมทางไกล 
ก. บุคลากร 
ข. เน้ือหาการประชุม 
ค. ฮาร์ดแวร์ 
ง. ซอฟตแ์วร์ 
จ. ช่องสัญญาณ 

4. ในปัจจุบนัอุปกรณ์ใดเป็นอุปกรณ์หลกัในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัในระบบประชุมทางไกล 
ก. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ข. สมาร์ตโฟน 
ค. โทรศพัทบ์า้น 
ง. ดาวเทียม 
จ. ขอ้ ก. และ ข. ถูก 

5. การประยกุตร์ะบบประชุมทางไกลผา่นระบบโทรคมนาคมพื้นฐานส่วนใหญ่เป็นการประชุม
ทางไกลประเภทใด 
ก. การประชุมทางไกลผา่นเสียง 
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ข. การประชุมทางไกลผา่นวดีิโอ 
ค. การประชุมทางไกลผา่นดาวเทียม 
ง. การประชุมทางไกลผา่นคอมพิวเตอร์ 
จ. การประชุมทางไกลผา่นเครือข่ายใยแกว้น าแสง 

6. การประยกุตร์ะบบประชุมทางไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปแบบของระบบ
ประชุมทางไกลประเภทใด 

ก. การประชุมทางไกลผา่นเสียง 
ข. การประชุมทางไกลผา่นวดีิโอ 
ค. การประชุมทางไกลผา่นดาวเทียม 
ง. การประชุมทางไกลผา่นโทรศพัท ์
จ. การประชุมทางไกลผา่นเครือข่ายใยแกว้น าแสง 

7. ระบบประชุมทางไกลท่ีมีการใชง้านหลกัผา่นทางหนา้จอเดสกท์อ็ป หรือผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หรือโทรศพัทอ์จัฉริยะ มีลกัษณะการใชง้านอยา่งไร  หรือส่วนบุคคล ลกัษณะการใชง้าน และ 

ก. ใชส้ าหรับส านกังานขนาดเล็ก 
ข. ใชส้ าหรับงานส่วนบุคคล 
ค. เป็นฟังกช์นัเรียกใชเ้ม่ือตอ้งการ 
ง. เป็นการติดต่อส่ือสารแบบกระจายสัญญาณ หรือ หน่ึงตน้ทางต่อหลายปลายทาง 
จ. ถูกทุกขอ้ 

8. เพราะเหตุใดระบบประชุมทางไกลผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์จึงไม่สามารถท าใหเ้ป็นระบบประชุม
ทางไกลเสมือนจริงได ้หรือแบบเรียลไทมไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ก. อุปกรณ์ท่ีตอ้งใชมี้ราคาแพง 
ข. ไม่สามารถติดตั้งซอฟตแ์วร์ใหมี้ฟังกช์นัประชุมแบบเรียลไทมไ์ด ้
ค. ใชก้ลอ้งและไมโครโฟนฝังตวัอยูบ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยูแ่ลว้ซ่ึงคุณภาพของสัญญาณ

ภาพและเสียงไม่สูงนกั 
ง. ตอ้งใชก้ารส่ือสารผา่นดาวเทียมร่วมดว้ย 
จ. ผูใ้ชง้านไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ 

9. ขอ้ใดส่งผลต่อพฒันาการของเทคโนโลยรีะบบประชุมทางไกลในปัจจุบนัมากท่ีสุด 
ก. การส่ือสารแบบยนิูฟายด์ 
ข. เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ค. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ง. สมาร์ตโฟน 
จ. ถูกทุกขอ้ 
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10. ระบบประชุมทางไกลประเภทใดท่ีใหค้วามเสมือนจริงมากท่ีสุด 
ก. ระบบประชุมทางไกลผา่นมลัติมีเดีย 
ข. ระบบประชุมทางไกลผา่นวดีิโอ 
ค. ระบบประชุมทางไกลผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ง. เทเลพรีเซนซ์ 
จ. ระบบประชุมทางไกลผา่นดาวเทียม 

 
แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 12 

วตัถุประสงค ์ เพื่อประเมินผลความกา้วหนา้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง "ระบบประชุมทางไกล" 
ค าแนะน า  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 

1. ขอ้ใดเป็นตวัอยา่งของรูปแบบการส่ือสารแบบยนิูฟายด ์  
ก. การท่ีผูร่้วมประชุมจากสถานท่ีต่างๆ สามารถติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัได ้
ข. การใชก้ารส่ือสารผา่นดาวเทียมสนบัสนุนระบบประชุมทางไกล 
ค. มีการส่ือสารผา่นเสียง ขอ้ความ ภาพ ภาพเคล่ือนไหวหรือวดีิโอ และการแลกเปล่ียน แบ่งปัน

ไฟลข์อ้มูลระหวา่งกนัได ้
ง. มีการใชส้มาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์หลกัในการประชุมทางไกล 
จ. ถูกทุกขอ้ 

2. ขอ้ใดไม่ใช่ตวัอยา่งองคป์ระกอบของระบบประชุมทางไกลประเภทขอ้มูลสารสนเทศ 
ก. โพรโทคอลการประชุม 
ข. ขอ้มูลภาพ 
ค. ขอ้มูลเสียง 
ง. มลัติมิเดีย 
จ. ไฟลข์อ้มูล 

3. ขอ้ใดไม่ใช่คุณลกัษณะของขอ้มูลเสียงแบบแอนะล็อก 
ก. เป็นสัญญาณเสียงพดูทัว่ไป 
ข. เป็นสัญญาณเสียงท่ีไดย้นิในโทรศพัท์ 
ค. เป็นสัญญาณอินพุตและเอาทพ์ุตของโทรศพัทแ์บบดิจิทลั 
ง. เป็นสัญญาณท่ีมีคุณภาพดี ทนต่อสัญญาณรบกวน และสามารถถูกบีบอดัขอ้มูลได ้
จ. เป็นสัญญาณท่ีถูกแปลงใหเ้ป็นสัญญาณไฟฟ้า 

4. ขอ้มูลส่ือผสมหรือมลัติมีเดียท่ีใชส้ าหรับระบบประชุมทางไกลอยา่งเตม็รูปแบบ คือขอ้มูลประเภทใด 
ก. ขอ้มูลสัญญาณวดีิโอ 
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ข. ขอ้มูลแบบยนิูฟายด์ 
ค. มลัติมีเดียแบบปฏิสัมพนัธ์ 
ง. ขอ้มูลสัญญาณวดีิโอและไฟลข์อ้มูล 
จ. ขอ้ ข. และ ค. ถูก 

5. ขอ้ใดเรียงล าดบัรูปแบบระบบประชุมทางไกลท่ีมีความเสมือนจริงมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุดไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
ก. เทเลพรีเซนซ์     การประชุมทางไกลผา่นเวบ็ปฏิสัมพนัธ์  การประชุมทางไกลผา่นวดีิโอ

ความเร็วต ่า  การประชุมทางไกลผา่นเสียง   
ข. เทเลพรีเซนซ์    การประชุมทางไกลผา่นวดีิโอความเร็วต ่า  การประชุมทางไกลผา่นเสียง  การ

ประชุมทางไกลผา่นเวบ็ปฏิสัมพนัธ์ 
ค. เทเลพรีเซนซ์    การประชุมทางไกลผา่นวดีิโอความเร็วสูง  การประชุมทางไกลผา่นเวบ็

ปฏิสัมพนัธ์  การประชุมทางไกลผา่นเสียง 
ง. การประชุมทางไกลผา่นวดีิโอความเร็วสูง   การประชุมทางไกลผา่นเสียง   การแชต   การ

ประชุมทางไกลผา่นเวบ็ปฏิสัมพนัธ์ 
จ. การประชุมผา่นสไกป์   การประชุมทางไกลผา่นวดีิโอความเร็วต ่า   การประชุมทางไกลผา่น

เสียง   การแชท 
6. การใชฟั้งกช์นัพิเศษการประชุม 3 สาย ผา่นชุมสายโทรศพัทส่์วนบุคคล ใชอุ้ปกรณ์ใดเป็นหลกั 

ก. บริดจ ์
ข. พีบีเอกซ์ 
ค. ล าโพง 
ง. ซอฟตแ์วร์ควบคุม 
จ. โทรศพัทส์มาร์ตโฟน 

7. ขอ้ใดเป็นตวัอยา่งการบริการท่ีไดรั้บจากระบบประชุมทางไกลท่ีติดตั้งอุปกรณ์โดยใชก้ารบริการจาก
ภายนอก 
ก. การบริการประชุมทางไกลระหวา่งประเทศ 
ข. การแบ่งปันไฟลข์อ้มูล ไฟลน์ าเสนอ ขอ้ความต่างๆ ระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ค. การใหบ้ริการเรียกฟังบนัทึกการประชุมยอ้นหลงัซ ้ าได ้
ง. สามารถบนัทึกการประชุมทั้งหมดส าหรับส่งใหผู้ร่้วมประชุมทุกคน  
จ. ถูกทุกขอ้ 

8. ขอ้ใดเป็นลกัษณะระบบประชุมทางไกลท่ีติดตั้งภายในหอ้งประชุมทัว่ไป 
ก. มีล าโพงในตวัหรือมีการติดตั้งล าโพงเพิ่มเติมเพื่อถ่ายทอดเสียงใหท้ัว่ถึง 
ข. สามารถถ่ายทอดสัญญาณการประชุมไดเ้สมือนจริงมากทั้งดา้นส่งและดา้นรับ 
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ค. หนา้จอแสดงผลขนาดใหญ่ท่ีสามารถแสดงภาพและเสียงไดเ้สมือนจริง 
ง. สามารถแสดงภาพผูส้นทนาร่วมกนัในจอภาพเดียวกนั 
จ. ถูกทุกขอ้ 

9. ระบบประชุมทางไกลผา่นวดีิโอใชม้าตรฐานการประชุมแบบใดเป็นหลกั 
ก. มาตรฐาน IEEE 802.11 
ข. มาตรฐาน ISO 27000 
ค. มาตรฐาน H.320 
ง. มาตรฐาน IEC 19000 
จ. มาตรฐาน PAL/NTSC 

10. การท าเวบ็คาสต ์(webcasting) เป็นลกัษณะของระบบประชุมทางไกลแบบใด 
ก. ระบบประชุมทางไกลแบบเรียลไทม ์
ข. ระบบประชุมออนไลน์ 
ค. ระบบประชุมทางไกลผา่นคอมพิวเตอร์แบบมีปฏิสัมพนัธ์ร่วม 
ง. ระบบประชุมทางไกลผา่นคอมพิวเตอร์แบบน าเสนอทางเดียว 
จ. ระบบประชุมผา่นเวบ็ 

 
เฉลยแบบประเมินผลตนเอง หน่วยท่ี 12 

 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

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

 
 


