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คําชี้แจง : ใหนักเรียนเลือกคําตอบขอที่ถกูที่สุดเพียงขอเดียวกาลงในกระดาษคําตอบ (30 คะแนน) 
 

1. เวิลด ไวด เว็บ (word wide web)  เรียกสั้นๆ วาอะไร  
 ก. Home page  ข. Web 
 ค. Site   ง. Page 
 

2.  ไฟลที่ใชเปนหนาโฮมเพจ (Home Page) ของแตละเว็บไซตที่ Server ทั่วไปรูจักตองตั้งชื่อวาอะไร 
 ก.  Doc.   ข.  Xls. 
 ค.  Index.   ง.  Word. 
 

3.  ขอใดคือเว็บไซตของโรงเรียนสมเด็จพทิยาคม 
ก. http://www.spk.ac.th  ข. http://somdetpit.com 

 ค. http://www.somdetpit.ac.th ง. http://somdetpit.co.th 
 

4.  home page  หมายถงึขอใด 
 ก. ที่เก็บเว็บเพจ   ข. เว็บเพจที่เปนหนาแรก 
 ค. เอกสารขอมูลในแตละหนา ง. โปรแกรมทีใ่ชเรียกเว็บไซต 
 

5.  web page  หมายถึงขอใด 
 ก. ที่เก็บเว็บเพจ   ข. เว็บเพจที่เปนหนาแรก 
 ค. เอกสารขอมูลในแตละหนา ง. โปรแกรมทีใ่ชเรียกเว็บไซต 
 

6.  web site  หมายถงึขอใด 
 ก. หนาเว็บเพจหลายหนา ซึง่เชื่อมโยงกนัผานทางไฮเปอรลิงก ข. เว็บเพจที่เปนหนาแรก 
 ค. เอกสารขอมูลในแตละหนา ง. โปรแกรมทีใ่ชเรียกเว็บไซต 
 

7.  โปรแกรมเว็บบราวเซอรที่นยิมใชกนัมากที่สุดและใชในหองคอมพวิเตอรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คือ 
 ก. Internet Explorer  ข. Netscape 
 ค. Opera   ง. Mozilla Firefox 
 

8. โปรแกรมใดที่สามารถใชสรางเว็บไซดได 
 ก. Macromedia Dreamweaver 8  ข. Excel 
 ค. Microsoft word   ง. Power Point 
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9.  การติดตั้งโปรแกรมตองใชคําสั่งใด 
 ก. Setup   ข. Remove 
 ค. Edit    ง. File 
 

10.  การลบ (ถอด) โปรแกรม เรียกวาอะไร 
 ก. Setup  ข. Remove 
 ค. Edit   ง. File 

11.  จากรูป    เปนไอคอนของโปรแกรมอะไร 
ก.  โปรแกรมพิมพงาน  ข. โปรแกรมตกแตงรูปภาพ 
ค. โปรแกรมทําเว็บไซต  ง. โปรแกรมดูหนงั – ฟงเพลง 

 

12.  หากตองการทาํงานในหนาตาง Design จะตองคลิกที่ Icon ใด ของ Views Code 
 ก.     ข.   
 ค.     ง.   
 

13.  ถาตองการ  preview  ดูงานในอินเตอรเน็ตตองกดปุมฟงกชนัใด 
 ก. F12  ข. F11  ค. F10         ง. F9 
 

รูปใชตอบคําถามขอ 14 - 15 
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14.  จากรูปแสดงการ Define Site  Folder ใดที่ใชเก็บหนาเว็บเพจตางๆ 
 ก.  D:\Home page  ข. D:\Kruduy  
 ค.  Kruduy   ง. D:\Kruduy\images 
 

15.  จากรูปแสดงการ Define  Site   Folder ตามหมายเลขใดที่ใชเกบ็รูปภาพ 
 ก. หมายเลข 1   ข.  หมายเลข 2 
 ค. หมายเลข 3   ง.  หมายเลข 4 
 

รูปใชตอบคําถามขอ 16 – 18 

 

 
 
 
16.  จากรูป Properties  ถาตองการกาํหนดส ีจะเลือกทีห่มายเลขใด 
 ก. หมายเลข 1   ข.  หมายเลข 2 
 ค. หมายเลข 3   ง.  หมายเลข 4 
 

17.  จากรูป Properties  ถาตองการกาํหนดรูปแบบตัวอกัษร จะเลือกที่หมายเลขใด 
 ก. หมายเลข 1   ข.  หมายเลข 2 
 ค. หมายเลข 3   ง.  หมายเลข 4 
 

18.  จากรูป Properties  ถาตองการกาํหนดขนาดตัวอักษร จะเลือกทีห่มายเลขใด 
 ก. หมายเลข 1   ข.  หมายเลข 2 
 ค. หมายเลข 3   ง.  หมายเลข 4 
 

จากรูป Properties  ใชตอบคําถามขอ 19 – 22 

 
 

19.  ตามรูปภาพที่แทรกเขาไปมีความกวางและความสูงเทาไร 
 ก.  ความกวาง 408 Pixel  สูง 58 Pixel    ข.  ความกวาง 58 Pixel  สูง 408 Pixel   
 ค.  ความกวาง  2 K    ง.  ความสูง  2 K 
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20.  เมื่อนําเมาสไปวางเหนอืรูปจะแสดงขอความใด 
 ก.  None   ข.  Images 
 ค.  คลิกดูรูป   ง.  Default 
 

21. ตามรูปภาพที่แทรกเขาไปมีการลิงค (Link) ไปที่ใด  
 ก. a1.html   ข.  Default 
 ค. images(2) head01.gif ง.  _blank 
 

22.  ในชองของ  Target  ขอความ “_blank “  หมายถึงการลิงคไปที่ใด 
 ก.  การแสดงเว็บเพจปลายทางในหนาตางใหม  

ข.  การแสดงเว็บเพจทีห่นาตางเดี่ยว แตอยูในเฟรมหลกั 
 ค.  การแสดงเว็บเพจในเฟรมเดียวกับตนทาง 
 ง.   การแสดงเว็บเพจ โดยจะไมมีเฟรม 
 

23.  รูปภาพทีม่ีนามสกุลใดไมนิยมนาํมาสรางเว็บ 
 ก.   .bmp ข.  .gif  ค.  .jpg  ง.   .png 
 

จากรูป ใชตอบคําถามขอ 24 – 25 
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24.  หากตองการขึ้นบรรทัดใหมตองคลิกที่เครื่องหมายใด 
ก.   ข.  

 ค.   ง.  
 

25.  ถาตองการเวนวรรคตองคลิกที่เครื่องหมายใด 
ก.   ข.  

 ค.   ง.  
 

26.  จากรูป ถาตองการสรางตารางตองคลิกที่รูปใด 

  
ก.      ข.  

 ค.     ง.  
 

27.  จากรูป ถาตองการแทรกรูปภาพตองคลิกที่รูปใด 

  
ก.      ข.  

 ค.     ง.  
 

28.  การอัพโหลด (up load) หมายถึงขอใด 
 ก. การตั้งคาตางๆของเว็บไซต   

ข. การดาวนโหลดขอมูลมาเก็บไวทีเ่ครื่องคอมพิวเตอรเรา 
ค. การสงไฟลจากเครื่องเราไปเก็บไวที ่ Server 
ง.  การบันทึกงาน 

 

29.  โปรแกรมใดที่สามารถใชอัพโหลดขอมูลได  
 ก. Internet Explorer         ข.  WS_FTP Pro         
            ค. Cyber Link Power DVD  ง .Vegas 6.0 
 

30. การปรับแตงลูกเลนในเวบ็เพจขอใดกลาวถกูตอง 
 ก. การตกแตงเว็บใหสวยงายงามขึ้น ข. การเพิ่มเตมิสีสันเว็บใหนาชม 
 ค. วิธกีารดึงดดูใหคนเยีย่มชมเว็บเยอะๆ ง. ถูกทุกขอ 


