แบบทดสอบก่อนเรียน
รหัสวิชา ง 32243 รายวิชา การสร้างเว็บเพจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จานวน 40 ข้อ 20 คะแนน) เวลา 30 นาที
1. เครื่องมือ
(Polygonal Lasso Tool) ใช้สาหรับ
ทาอะไร
ก. เป็นเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายวัตถุ
ข. เป็นการเลือกพื้นที่แบบรูปทรงอิสระ
ค. เป็นการเลือกพื้นที่อิงกับค่าสีของรูปเป็นสาคัญ
ง. เป็นเครื่องมือที่ทางานเกาะขอบพื้นที่สีที่ใกล้เคียง
2. เครื่องมือ
(Magnetic Lasso Tool) ใช้สาหรับ
ทาอะไร
ก. เป็นเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายวัตถุ
ข. เป็นการเลือกพื้นที่แบบรูปทรงอิสระ
ค. เป็นการเลือกพื้นที่อิงกับค่าสีของรูปเป็นสาคัญ
ง. เป็นเครื่องมือที่ทางานเกาะขอบพื้นที่สีที่ใกล้เคียง
3. เครื่องมือ
ใช้สาหรับทาอะไร
ก. การเลือกภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ข. การสลับพื้นที่ที่เลือก
ค. การตัดภาพส่วนที่ไม่ได้เลือก
ง. การเลือกบางส่วนของภาพและตัดส่วนที่เหลือ
4. การบันทึกแฟ้มรูปภาพ ใน Photoshop เพื่อใช้เป็น
ต้นฉบับนามาแก้ไขได้ ต้องใช้นามสกุล รูปแบบใด
ก. .PSD
ข. .JPG
ค. .GIF
ง. .BMP
5. คาสั่งใดของ โปรแกรม Adobe Photoshop ที่ใช้ในการ
ปรับเพิ่ม-ลด ขนาดของชิ้นงานที่เราสร้างขึ้น
ก. Image > Rotate Canvas
ข. Image > Duplicate
ค. Image > Adjustment
ง. Image > Image size

6. เครื่องมือ
ใช้สาหรับทาอะไร
ก. การเทแบบไล่โทนสี
ข. เลือกวัตถุ
ค. ดูดสี
ง. เคลื่อนย้ายภาพหรือวัตถุ
7. คาสั่งใดใช้ในการย่อมุมมองหน้าจอการทางาน
ก. กด Shift +
ข. กด Shift ค. กด Ctrl +
ง. กด Ctrl 8. คาสั่งใดใช้ในการขยายมุมมองหน้าจอการทางาน
ก. กด Shift +
ข. กด Shift ค. กด Ctrl +
ง. กด Ctrl 9. เครื่องมือ
ใช้สาหรับทาอะไร
ก. เลือกบริเวณที่ต้องการเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม
ข. คัดลอกภาพเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม
ค. วาดรูปทรงสี่เหลี่ยม
ง. เคลื่อนย้ายภาพหรือวัตถุ
10. เครื่องมือ
ใช้สาหรับทาอะไร
ก. การพิมพ์ข้อความแนวนอน
ข. การพิมพ์ข้อความแนวตั้ง
ค. การพิมพ์ข้อความแนวนอนโดยใช้รูปภาพเป็นพื้นหลัง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
11. เครื่องมือ
ใช้สาหรับทาอะไร
ก. ลบ Layer
ข. ลบ Panel
ค. ลบภาพหรือวัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ

12. การทาให้รูปภาพหรือวัตถุมีเส้นขอบจะต้องเลือก
ใช้คาสั่งใด
ก. Blending Option -> Bevel & Emboss
ข. Blending Option -> Stroke
ค. Blending Option – Inner Glow
ง. Blending Option -> Drop Shadow

17. การตั้งชื่อไฟล์หน้าโฮมเพจ หลังการสไลด์ภาพเพื่อไปใช้
บนเว็บไซต์ ควรตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไร
ก. Homepage
ข. Home
ค. Profile
ง. Index

13. การทาให้รูปภาพหรือวัตถุมีสีฟุ้งบริเวณด้านนอกของ
รูปภาพจะต้องเลือกใช้คาสั่งใด
ก. Blending Option -> Bevel & Emboss
ข. Blending Option -> Inner Glow
ค. Blending Option – Outer Glow
ง. Blending Option -> Drop Shadow

18. การเลือกรูปแบบในช่อง format เพื่อให้ได้ไฟล์งาน และ
ไฟล์ภาพ ควรเลือกข้อใด
ก. HTML only
ข. HTML and Image
ค. Image Only
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.

14. การทาให้รูปภาพหรือวัตถุมีเงาสะท้อนด้านหลังจะต้อง
เลือกใช้คาสั่งใด
ก. Blending Option -> Bevel & Emboss
ข. Blending Option -> Satin
ค. Blending Option – Outer Glow
ง. Blending Option -> Drop Shadow

19. ถ้าเว็บไซต์เปรียบเสมือนกับสมุด แล้วหน้าโฮมเพจ
จะเปรียบเสมือนอะไร
ก. หน้าปก
ข. คานา
ค. สารบัญ
ง. เนื้อหา

15. เครื่องมือใดใช้ในการสไลด์ภาพเป็นชิ้น ๆ ก่อนนาไปใช้บน
เว็บไซต์
ก.
ข.
ค.
ง.

20. ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ “ส่วนเนื้อหา”
ของเว็บไซต์ เรียกว่า
ก. Page Header
ข. Page Body
ค. Page Footer
ง. Page Bar

16. การสไลด์ภาพเพื่อนาไปใช้บนเว็บไซต์ ต้องเลือกคาสั่งใด
ก. Save for Website
ข. Publish for Web
ค. Save as for Web
ง. Save for Web

21. ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ “ส่วนหัว”
ของเว็บไซต์ เรียกว่า
ก. Page Header
ข. Page Body
ค. Page Footer
ง. Page Bar

22. เว็บไซต์ของโรงเรียน ควรจดโดแมนเนม ประเภทใด
ก. .ac.th
ข. .go.th
ค. .co.th
ง. .in.th

27. ข้อใดคือโปรแกรมที่ในการสร้างเว็บเพจ
ก. Internet Explorer
ข. Fire Fox
ค. Adobe Dreamweaver
ง. Adobe Acrobat

23. Home Page หมายถึง
ก. ที่เก็บเว็บเพจ
ข. หน้าแรกของเว็บเพจ
ค. เอกสารข้อมูลในแต่ละหน้า
ง. โปรแกรมที่ใช้เรียกเว็บไซต์

28. โปรแกรม Adobe Dreamweaver เมื่อบันทึกไฟล์
จะมีนามสกุลเป็นชนิดใด
ก. CSS
ข. DW
ค. GIF
ง. HTML

24. Website หมายถึงข้อใด
ก. หน้าเว็บเพจหลายๆ หน้า ซึ่งเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
ข. เว็บเพจที่เป็นหน้าแรก
ค. เอกสารข้อมูลแต่ละหน้า
ง. โปรแกรมที่ใช้เรียกเว็บไซต์

29. ข้อใดเป็นการกาหนดขนาดของเว็บไซต์ให้เต็มจอพอดี
กับหน้าจอคอมพิวเตอร์
ก. ขนาด 750x600 Pixels
ข. ขนาด 900x600 Pixels
ค. ขนาด 1024x768 Pixels
ง. ขนาด 1000x900 Pixels

25. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) คือข้อใด
ก. เครื่องมือในการใช้อินเตอร์เน็ต
ข. เครื่องสื่อสารชนิดหนึ่ง
ค. เอกสารหน้าที่หนึ่ง
ง. โปรแกรมที่ใช้ในสาหรับเปิดเว็บเพจ

30. เว็บเพจเขียนขึ้นด้วยภาษาในข้อใด
ก. HTML
ข. ISO
ค. JAGUAL
ง. ASH

26. ข้อใดคือโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
ก. Acrobat Reader
ข. Internet Explorer
ค. Google Chrome
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

31. การใส่รูปภาพเป็นพื้นหลังของเว็บไซต์ในโปรแกรม
Adobe Dreamweaver ใช้คาสั่งใด
ก. Edit –> Backgroud
ข. Edit –> Backgroud color
ค. Page Properties –> Backgroud color
ง. Page Properties –> Backgroud image

32. การใส่สีพื้นหลังของเว็บไซต์ในโปรแกรม Adobe
Dreamweaver ใช้คาสั่งใด
ก. Edit –> Backgroud
ข. Edit –> Backgroud color
ค. Page Properties –> Backgroud color
ง. Page Properties –> Backgroud image

37. การสร้างไฟล์ flash ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ เมื่อสร้างเสร็จ
ในการนาไฟล์ flash ไปใช้งานควรใช้คาสั่งใด
ก. Export
ข. Publish
ค. Save for flash
ง. Save to gif

33. คาสั่งที่ใช้ในการจัดวางตาแหน่งกึ่งกลางของเว็บไซต์ คือ
ข้อใด
ก. Aligh -> Center
ข. Aligh -> Defult
ค. Aligh -> Buttom
ง. Aligh -> Right

38. การทดสอบหน้าเว็บเพจกับโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
ต้องกดปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
ก. F9
ข. F10
ค. F11
ง. F12

34. เว็บไซต์ส่วนใหญ่มีการเชื่อมโยงไปยังอีเมล์เพราะเหตุใด
ก. เพื่อต้องการความทันสมัย
ข. เพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อ สื่อสาร
ค. เพื่อต้องการให้ผู้ชมเว็บไซต์รู้จัก
ง. เป็นข้อบังคับในการสร้างเว็บไซต์

39. การดาวน์โหลด ( Download ) หมายถึงข้อใด
ก. การตั้งค่าต่างๆ ของเว็บไซต์
ข. การดาว์นโหลดข้อมูลมาเก็บไว้ที่เครื่องของเรา
ค. การส่งไฟล์จากเครื่องของเราไปเก็บที่ Server
ง. การบันทึกงานหน้าเว็บเพจ

35. การแทรกแบนเนอร์แฟลช ที่เราสร้างขึ้นมาสามารถเลือก
จากคาสั่งใด
ก. เลือกคาสั่ง Insert -> Media -> Flash
ข. เลือกคาสั่ง Insert -> Media -> Active X
ค. เลือกคาสั่ง Insert -> Media -> Plug in
ง. เลือกคาสั่ง Insert -> Media -> Swf

40. หากนักเรียนต้องการนาเว็บไซต์ของตนเองเผยแพร่บน
เว็บไซต์ ควรเลือกทาวิธีใด ควรเลือกวิธีใดจึงเหมาะสมที่สุด
สาหรับนักเรียน
ก. ขอใช้บริการพื้นที่ฟรีกับเว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บ
เซิร์ฟเวอร์
ข. ขอเช่าพื้นที่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผู้อื่น
ค. ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง
ง. ขอเช่าพื้นที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
โดยตรง

36. ไฟล์นามสกุลของไฟล์ flash มีนามสกุลอะไร
ก. .swf
ข. .gif
ค. .jpeg
ง. .png

