1. ข้อใดคือความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ก.
ข.
ค.
ง.

หนังสือที่สามารถสั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ได้
หนังสือที่ประกอบไปด้วยข้อความ ภาพและเสียง
หนังสือที่สามารถเปิดอ่านได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
หนังสือที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

2. E-Book ย่อมาจากคาว่าอะไร
ก.
ข.
ค.
ง.

Export Book
Electronic Book
Elephant Book
Exit Book

3. ข้อใดคือข้อดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ก. สามารถแสดงภาพ แสง เสียง ภาพเคลื่อนไหว และ
สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
ข. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาได้เร็วขึ้น
ค. ผู้สอนสามารถใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการชักจูง
ผู้เรียนในการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดได้
ง. ถูกทุกข้อ
4. โปรแกรมใดที่นักเรียนใช้เรียนสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ก.
ข.
ค.
ง.

Notepad
Flip Album Vistra Pro
Desktop Author
Flip Flash Album

5. โปรแกรมใดใช้สาหรับการสร้าง E-BOOK
ก. E-book
ข. Ms. Word
ค. Flip Album
ง. PowerPoint

6. ข้อใดเป็นขั้นตอนการเรียกใช้โปรแกรม Flip Album
Vista Pro
ก. start > Flip Album Vista Pro
ข. start > settings > Flip Album Vista Pro
ค. start > All Programs > E-book System >
Flip Album Vista Pro
ง. ไม่มีข้อใดถูก
7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใส่เนื้อหาประเภทใด
ได้บ้าง
ก. ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
ข. ข้อความ ภาพนิ่ง เสียงเพลง
ค. ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียง
ไฟล์วีดีโอ
ง. ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
8. สิ่งสาคัญที่นักเรียนต้องเตรียมความพร้อม ในการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. สร้างโฟลเดอร์ไว้สาหรับเก็บไฟล์งานของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
ข. เตรียมไฟล์งานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ
ค. เตรียมหนังสืออ่านทั่วไป รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
9. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ก.
ข.
ค.
ง.

ครั้งที่พิมพ์
เนื้อหา
ปกหน้า ปกหลัง
สารบัญ

10. การสร้างหนังสือเล่มใหม่ ต้องคลิกคาสั่งใด
ก.
ข.
ค.
ง.

File -> New Book
Edit -> New
Save -> Book
Open -> New

11. การบันทึกหนังสือ ต้องคลิกคาสั่งใด
ก.
ข.
ค.
ก.

File -> Save
Edit -> Save
Save -> Book
Open -> New

17. Contents หมายถึงอะไร
ก.
ข.
ค.
ง.

ปกหน้า
ปกหลัง
สารบัญ
ดัชนี

12. การเปิดหนังสือเดิม ต้องคลิกคาสั่งใด
ก. File -> Open Book
ข. File -> Open
ค. File -> Book
ง. Open -> New Book

18. Index หมายถึงอะไร

13. Font Cover หมายถึงอะไร

19. Book Background หมายถึงอะไร

ก.
ข.
ค.
ง.

ปกหน้า
ปกหลัง
กระดาษหน้าในด้านซ้าย
กระดาษหน้าในด้านขวา

14. Back Cover หมายถึงอะไร
ก.
ข.
ค.
ง.

ปกหน้า
ปกหลัง
กระดาษหน้าในด้านซ้าย
กระดาษหน้าในด้านขวา

15. Left Page หมายถึงอะไร
ก.
ข.
ค.
ง.

ปกหน้า
ปกหลัง
กระดาษหน้าในด้านซ้าย
กระดาษหน้าในด้านขวา

16. Right Page หมายถึงอะไร
ก.
ข.
ค.
ง.

ปกหน้า
ปกหลัง
กระดาษหน้าในด้านซ้าย
กระดาษหน้าในด้านขวา

ก.
ข.
ค.
ง.
ก.
ข.
ค.
ง.

ปกหน้า
ปกหลัง
สารบัญ
ดัชนี
พื้นหลังหนังสือ
สีปกหน้า
สีปกหลัง
สีกระดาษ

20. ข้อใดคือการแทรกข้อความในโปรแกรม Flip Album
ก.
ข.
ค.
ง.

คลิกขวา > Add Text
คลิกขวา > Insert Text
คลิกขวา > Text
คลิกขวา > Annotate

21. ต้องการลบหน้ากระดาษต้องใช้คาสั่งใด
ก. Insert Page
ข. Delete Page
ค. Open Page
ง. New Page
22. ข้อใดคือคาสั่งในการแทรกรูปภาพ
ก.
ข.
ค.
ง.

Insert > Clip Art
Insert > Anotations
Insert > Bookmarks
Insert > Multi-Media Object….

23. คาสั่งใดที่ใช้เปลี่ยนรูปแบบหนังสือทั้งชุด (ปกหน้า,
ปกหลัง, สีกระดาษ และภาพพื้นหลัง)
ก.
ข.
ค.
ง.

Set Theme
Book Binder
Page Properties
Set Book Options

24. การเปลี่ยนแปลงรูปภาพให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ต้องเลือก
คาสั่งใด
ก.
ข.
ค.
ง.

Effects > 3D
Effects > Shadow
Effects > Transparent
Effects > Select crop Shape

25. หากต้องการสร้างภาพ 3 มิติ ต้องเลือก
คาสั่งใด
ก.
ข.
ค.
ง.

Effects -> 3D
Effects -> Shadow
Effects -> Transparent
Effects -> Select crop Shape

26. หากต้องการสร้างภาพแบบมีเงาสะท้อนข้างหลัง
ต้องเลือกคาสั่งใด
ก.
ข.
ค.
ง.

Effects -> 3D
Effects -> Shadow
Effects -> Transparent
Effects -> Select crop Shape

27. หากต้องการทาให้พื้นสีขาวของภาพมีลักษณะโปร่งใส
โดยโปรแกรมจะแสดงหลอดดูดสี ต้องเลือกคาสั่งใด
ก.
ข.
ค.
ง.

Effects -> 3D
Effects -> Shadow
Effects -> Transparent
Effects -> Select crop Shape

28. หากต้องการใส่กรอบให้กับรูปภาพ ต้องเลือกคาสั่งใด
ก.
ข.
ค.
ง.

Effects -> 3D
Effects -> Shadow
Effects -> Add/Edit Frame
Effects -> Select crop Shape

29. ข้อใดคือคาสั่งการใส่ห่วงสันให้กับหนังสือ
ก.
ข.
ค.
ง.

Set Theme
Book Binder
Page Properties
Set Book Options

30. Centerfold Page คือคาสั่งใด
ก.
ข.
ค.
ง.

การลบหน้ากระดาษ
การสร้างหน้ากระดาษ
การแทรกภาพเคลื่อนไหว
การสร้างหนังสือแบบหน้าคู่

31. เมื่อต้องการเชื่อมโยงเอกสาร (Link) ไปยังเว็บไซต์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ จะต้องพิมพ์คาว่าอะไร
ลงในช่อง URL
ก. www.debsirin.ac.th
ข. www.debsirinsp.ac.th
ค. http:// www.debsirinsp.ac.th
ง. http://www.debsirin.ac.th
32. รูปภาพที่นามาใส่ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส2 (e-Book)
จะต้องใช้นามสกุลใด
ก. .mpeg
ข. .wav
ค. .jpg
ง. .mp3

33. Book Background ใช้สาหรับตั้งค่าอะไร
ก. ตกแต่งปกหน้าและปกหลังหนังสือ
ข. ตกแต่งสีของกระดาษ
ค. ตกแต่งพื้นหลังของหนังสือ
ง. กาหนดรูปเล่มหนังสือ

38. ถ้าต้องการใส่ห่วงหนังสือ ต้องเลือกใช้ เมนูคาสั่งใด
ก. เมนู Option -> Book Binder
ข. เมนู Option -> Set Book Options
ค. เมนู Option -> Set Theme
ง. เมนู Option -> Set Preferences

34. เมื่อต้องการดูเนื้อหาในภาพรวมของหนังสือ จะต้องดู
จากหน้าใดของหนังสือ
ก. Index
ข. Contents
ค. Bookmark
ง. Overview

39. ส่วนใดของหนังสือที่เป็นส่วนสาคัญและเป็นแรงจูงใจให้
ผู้อ่านสนใจ
ก. สารบัญ (Contents)
ข. ปกหน้า (FrontCover)
ค. ปกหลัง (BackCover)

35. เมื่อต้องการแก้ไขหน้าสารบัญ (Contents) ให้สามารถ 40. ไฟล์งานที่สร้างด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro จะ
แสดงผลเป็นภาษาไทย ต้องเลือกใช้เมนูคาสั่งใด
มีนามสกุลอะไร
ก. เมนู Edit -> Contents
ก. *.exe
ข. เมนู Edit -> Modify Contents
ข. *.flp
ค. เมนู Edit -> Rename Contents
ค. *.jpg
ง. เมนู Edit -> Customize Contents
ง. *.opf
งการแก้ไขหน้าดัชนี (Index) ให้สามารถ
ามารถแสดงผล
ง.36. ดัเมืช่อนีต้อ(Index)
แสดงผลเป็
นภาษาไทยได้
ต้องเลื
เป็นภาษาไทยได้
ต้องเลือกใช้
เมนูอคกใช้
าสั่งเมนู
ใด คาสั่งใด
ก. เมนู Edit -> Customize Index
ข. เมนู Edit -> Index
ค. เมนู Edit -> Rename Index
ง. เมนู Edit -> Modify C Index
37. เมื่อต้องการทาเครื่องหมายคั่นหน้าสาคัญ (Bookmarks)
ต้องเลือกใช้เมนูคาสั่งใด
ก. เมนู Bookmark -> Add
ข. เมนู Bookmark -> Clear All Bookmarks
ค. เมนู Bookmark -> Remove
ง. ถูกทุกข้อ

