
แบบประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน 
วชิา   การสร้างเวบ็เพจ     รหัส 2201-2414                                      จํานวน  60  ข้อ 
สาขาวชิา        พณชิยการ            สาขางาน   คอมพวิเตอร์ธรกจิ  ุ        ผ้ออกข้อสอบ  นายประสิทธ์ิ  ชสกลู ู ุ  

 
คาํส่ัง ใหน้กัเรียนเลือกขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  

1.  โครงการวิจยัและพฒันาท่ีเป็นจุดเริมตน้ของอินเทอร์เน็ต  คือ่  โครงการในขอ้ใด
  ก.    USEnet   ข.    MILnet 
  ค.    ARPANET   ง.    NCPnet 

2 .  การพิมพ ์ http://www.....เพื่อเขา้อินเทอร์เน็ต   www  คืออะไร 
  ก. เป็นขอ้บงัคบัหรือโปรโตคอล 
  ข.    เป็นการระบุองคก์รท่ีเราจะสงคาํร้องขอไป่  
  ค. เป็นประตูเขา้สูอินเทอร์เน็ต่   
  ง.    เป็นระบบบริการเอกสารแบบมลัติมีเดีย

3.  มาตรฐานการรับ-สงขอ้มูลใหค้อมพิวเตอร์ในเครือขายอินเทอร์เน็ตเรียกวาอะไร่ ่ ่
         ก. ISO ข.  OSI 
 ค.  Topology                  ง.  Protocol 

4. โปรโตคอลท่ีใชใ้นอินเทอร์เน็ต   ในยคุปัจจุบนัคือขอ้ใด 
 ก.  TCP/IP ข.  NCP 
 ค.  Url ง.  IP 

5.  ตวัอยางหมายเลข  ่ IP   ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขอ้ใดท่ีระบุไมถูกตอ้ง่
 ก.   203.146.0.16 ข.   203.255.255.255 
 ค.   204.149.16.12 ง.    205.256.15.9

6.   ผูใ้หบ้ริการเช่ือมตออินเทอร์เน็ตภาคเอกชน ใชช่ื้อเรียกยอ ๆ วาอะไร่ ่ ่  
 ก.    TOT ข.    NECTEC 
 ค. InterNIC ง.     ISP 

7.  ในขนัการวิเคราะห์เนือหา เพื่อออกแบบเวบ็ไซต ์ตอ้งจดัทาํขอ้ใด 
ก.   รางหรือเลเอาทห์นา้เ่ วบ็เพจ
ข.  เขียนผงัโครงสร้างเวบ็เพื่อดูภาพรวมของงาน 
ค.  เขียนผงัระดมความคิด เพื่อรวบรวมงานท่ีตอ้งสร้างทงัหมด 
ง.     คน้หาแบบเวบ็ไซตใ์นอินเทอร์เน็ตเพื่อนาํมาเป็นแบบสร้างเวบ็

http://www/


8.  การออกแบบสวนประกอบหลกัของหนา้เวบ็  ประกอบดว้ยกสวน่ ี่ ่  
ก.   2  สวน  สวนหวั   ส่ ่ ่วนเนือหา
ข.  3  สวน  สวนหวั    สวนเนือหา  สวนทา้ย่ ่ ่ ่
ค.  3  สวน  สวนช่ือเวบ็   สวนเนือหา  สวนลิงค์่ ่ ่ ่   
ง.     4  สวน  สวนหวั  สวนช่ือเวบ็  สวนเนือหา  สวนทา้ย่ ่ ่ ่ ่  

9.  แบบแผนผงัแสดงการเช่ือมโยงหนา้เวบ็  เรียกวา่ 
ก.     โครงสร้างเวบ็ไซต์    ข.    แบบเนวิเกชนั 
ค.      แบบสตอรีบอร์ด    ง.     แบบไซตแ์มป  

10.  แบบรางแสดงสวนประกอบตาง ๆ  อยางละเอียดสามารถนาํไปเป็นแบบการสร้างหนา้เวบ็เพจได้่ ่ ่ ่   
เรียกวา่ 

ก.     โครงสร้างเวบ็ไซต์    ข.    แบบเนวิเกชนั 
ค.  แบบสตอรีบอร์ด    จ.    แบบไซตแ์มป 

11.  HTML เป็นตวัยอมา่ จากขอ้ใด
 ก.   Hyper Text  Markup Language ข.    Homer Text  Markup Language 

ค.    Hyper Text  Manual  Language ง.    Homepage Text Markup Language  

12.  การเริมตน้สร้างเวบ็เพจบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  สิงแรกท่ีควรทาํกอนคือขอ้ใด่ ่ ่  
ก.     ออกแบบหนา้ Homepage    
ข.  สร้างไซตใ์นเคร่ืองเกบงานทงัหมด็  
ค.  สร้างโฟลเ์ดอร์หลกั  โฟลเ์ดอร์ยอย เกบงานไวก้อน่ ็ ่    
ง.    หารูปภาพ  สร้างภาพเคล่ือนไหว และ Movies เกบไว้็

13. องคก์รท่ีพฒันาและกาหนดมาตรฐานการใชง้าน ํ HTML   คือขอ้ใด
  ก.    IEEE ข.    W3C   
 ค.    OSI ง.    ISO  

14.โครงสร้างสาํคญัของภาษา HTML แบงออกเป็นกสวน่ ี่ ่
  ก.    2    สวน่  ข.  3   สวน ่
 ค.    4    สวน่  ง.    5   สวน่  

15.  ขอ้ใดใชส้าํหรับควบคุมการแสดงผลของภาษา  HTML  
 ก.   Tag ข.   IEEE 
 ค.    OSI ง.   Windows 

 



16.     <HTML>…………</HTML>   เป็นคาํสงัในสวนท่ีเรียก่ ่ วา่ 
 ก.    สวนหวั    ่  ข.     สวนประกาศ่  
 ค.   สวนเนือหา่  ง.   สวนไตเติล่   

17.  ใหสี้พืนหลงัของเอกสารเวบ็ทงัหมดเป็น สีเหลือง จะตอ้งใชค้าํสงัในขอ้ใด่
 ก.   <Body background = “yellow”> ข.   <Body bgcolor = “yellow”> 
 ค.   <Html background = “yellow”> ง.    <Html bgcolor = “yellow”> 

18.   คาํสงัในการกาหนด ่ ํ อกัษรหัวเร่ือง (Heading)ในขอ้ใด เป็นการกาหนดมีขนาดใหญท่ีสุดํ ่
 ก.   <H1> หวัเร่ือง </H1> ข.   <H2> หวัเร่ือง </H2> 
 ค.   <H4> หวัเร่ือง </H4> ง.   <H6> หวัเร่ือง </H6> 

19.  คาํสงัท่ีใชส้าํหรับกาหนด่ ํ สีของตัวอกัษร เป็นสีนาํเงินไดถู้กตอ้ง  คือขอ้ใด
 ก. <FONT  text = blue> แสดงผลตวัอกัษรเป็นสีนาํเงิน </FONT> 
 ข. <FONT  bgcolor = blue> แสดงผลตวัอกัษรเป็นสีนาํเงิน </FONT> 
 ค. <FONT  color = blue> แสดงผลตวัอกัษรเป็นสีนาํเงิน </FONT> 
 ง. <FONT  Textcolor = blue> แสดงผลตวัอกัษรเป็นสีนาํเงิน </FONT> 

20.  หากตอ้งการกาหนดหวัขอ้ในรายการยอยใหเ้ป็นสญัลกัษณ์หนา้หวัขอ้ เชนํ ่ ่   • ,  ο  
       จะตอ้ง ใช้คาํส่ังควบคมุ  รายการหวัขอ้ <LI>     ดว้ยคาํสงัขอ้ใด่
  ก.   คาํสง่ั <NUM> ข.    คาํสง่ั <Menu> 
  ค.   คาํสง่ั <UL>    ง.    คาํสง่ั <OL>. 

21.  ขอ้ใดเป็นคาํสงัแทรกรูปภาพท่ีถูกตอ้ง  เม่ือรูปภาพเกบไวใ้นโฟลเ์ดอร์ ่ ็ images 
 ก. <img src = “image/computer.gif”> 
 ข. <img src = “images/computer.gif”> 
 ค. <img src = “images/computer.gif”> …</img> 
 ง. <img src>  “images/computer.gif ” </img> 

22.  คาํสัง่ในขอ้ใดเป็นคาํสงัเปิดและปิดในการสร้าง่ แถวในตาราง
  ก.   <Table>  ........... </Table> ข.   <Caption> ……..</Caption> 
  ค.   <Tr>  ................. </Tr> ง.   <Td>  ................. </Td> 

 

 

 

 



23.  ขอ้ใดใชค้าํสงัเช่ือมโยงเอกสารไดอ้ยางถูกตอ้ง่ ่
 ก. <A Href  = “Index.html”> จุดการเช่ือมโยงขอ้มูล </Href> 
 ข. <A Link  = “Index.html”> จุดการเช่ือมโยงขอ้มูล </A> 
 ค. <A Href  = “Index.html”> จุดการเช่ือมโยงขอ้มูล </A> 
 ง. <A Link  = “Index.html”> จุดการเช่ือมโยงขอ้มูล </Link> 

24.   Adobe  Macromedia dreamweaver  บริษทัใดเป็นผูพ้ฒันาขึนครังแรก 
   ก.   บริษทั  Adobe System  
   ข.   บริษทั Macromedia  
   ค.   บริษทั Adobe Macromedia System 
   ง.   บริษทั Adobe Macromedia 

25.   การติดตงัโปรแกรม Adobe  Macromedia dreamweaver 8.0   ครังแรก  จะเรียกถามใหใ้ส่
      รหสั ซีเรียลนมัเบอร์ เม่ือใด 

   ก.   เม่ือเริมติดตงั่   
   ข.   เม่ือลงเสร็จกอนออกจากการติดตงั่
   ค.   เป็นโอเพนซอร์ส ใชฟ้รีไมตอ้งใสซีเรียลนมัเบอร์ ่ ่
   ง.   ขณะติดตงัไมตอ้งใส จนกวาจะเปิดใชง้านโปรแกรมครังแรก่ ่ ่  

26.  กลุมเคร่ืองมือท่ีใชง้านบอยๆ่ ่   ท่ีสุดคือกลุมใด่
  ก. Common ข.  Text  
  ค. HTML ง.    Forms 

27. หากตอ้งการเนน้ขอ้ความเป็นตวัหนาตอ้งใชค้าํสงัใด่
  ก.   < B >  ข.   < U > 
  ค.   < I >  ง.    < S > 

28.  ในการจดัขอ้ความหากตอ้งการขึนบรรทดัใหมโดยไมใหมี้ชองวาบรรทดั  ตอ้งใชค้าํสงัใด่ ่ ่ ่ ่
  ก.   กด Ctrl + Enter  ข.   กด Shift + Enter 
 ค.   กด Alt + Enter  ง.    กด Alt + Shift + Enter 

29.   ไฟลรู์ปภาพท่ีตอ้งการนาํขึนวางบนเอกสารเวบ็เพจควรมีขนาดความจุไมเกนเทาใด่ ิ ่  
 ก.   30 KB    ข.  40 KB 
 ค.  50 KB    ง.  60 KB 

 

 



30.  ขอ้ใดคือเคร่ืองมือนาํไฟลรู์ปภาพเขา้มาใชง้านในหนา้เวบ็ 

 ก.       ข.    

      ง.     ค.

 เคร่ืองมือขอ้ใดสามารถนาํไฟลรู์ปภาพมาสร้างปุ่มลิงคแ์บบสลบัรูปไดม้ากกวา  ่ 3  รูป31. 

 ก.       ข.    

 ค.      ง.    ถูกทุกขอ้
มีประโยชน์ตอการจดัการรูปภาพท่ีจะนาํมาใชง้านเวบ็เพจคือ่  32.   เคร่ืองมือ Slice tool  ใน Photoshop 

ตดัแบงภาพท่ีมีขนาดความจุมากเป็นภาพขนาดเลก็หลายภาพ่ โดยไมตดัสวนใดทิง่ ่  ก.   
ลดขนาดความจุของภาพท่ีมาก  ใหน้อ้ยลงโดยตดับางสวนทิง่ข.     
ลดขนาดความละเอียดของภาพท่ีมาก  ใหน้อ้ยลงโดยปรับคาความละเอียด่  ค.  

ง.  ถูกทุกขอ้
 
33.  จากภาพหมายเลขใดคือคาํสงัสร้างตาราง่
      
 ก.  2
 ข.  4
 ค.   5
 ง.   6             
 

. คาํสงัไมใหแ้สดงเสน้ตารางเม่ือแสดงผลบน ่ ่ Browser  คือขอ้ใด34
ก.   Align = Center  ข.  CellPad = 0 
ค.  CellSpace = 0  ง.  Border = 0 

. คาํสงัจดัตาํแหนงใ่ ่ หต้ารางอยใูนตาํแหนงกงกลางของพืนท่ีบน ่ ่ ึ่35 Properties คือขอ้ใด
ก.   Align  ข.  CellPad 
ค.  CellSpace   ง.  Middle 

.  ขอ้ใดไมใชการสร้างความนาสนใจบนเวบ็ดว้ยรายการคาํสงัจาก ่ ่ ่ ่36  Behavior 
ก.   ตวัอกัษรวิงในพืนท่ีเวบ็เพจ่    ข.   ตวัอกัษรวงิบน ่ Status bar 
ค.  การสร้าง Popup Menu  ง.  การสร้าง Show - Hide Layer 

)เพื่อกาหนดแบบ ํขอ้ใดเป็นการเลือกรูปแบบ(Selector type Font  เม่ือทาํไฮเปอร์ลิงค ์ของ  CSS 37.  
ก.   Class    ข.  Tag 
ค.  Advanced    ง.  Type 



38.  จากภาพหมายเลขใดคือคาํสงัสร้างลิงค ์ภายในหนา้เอกสารเวบ็่  
      
 ก.  1
 ข.  2
 ค.   3
 ง.   5             

39.  ขอ้ใดคือความหมายของเลเอาท ์(Layout Mode) 
 ก.    แผนสร้างงานชนิดหน่ึงท่ีโปรงใสสามารถยา้ย  คดัลอกไดอ้ยางอิสระ่ ่ ่  
 ข.    มุมมองชุดเคร่ืองมือออกแบบหนา้เวบ็แบบ

หน่ึง 
 ค.    มุมมองการออกแบบหนา้เวบ็ดว้ยการคลิกวาดตารางและเซลลอ์ยางอิสระ่  
 ง.    ขอ้ ข. และ ค. ถูก

.  คาํสงัในขอ้ใด  ไมสามารถ วาด ่ ่40 Layer  ได ้ 
 ก.    เลือก Layout  > Standard > ไอคอน Draw Layer > วาดเลเยอร์
 ข.   เลือก Layout  > Expanded >  ไอคอน Draw Layer > วาดเลเยอร์ 
 ค.   เลือก Layout  > Layout >  ไอคอน Draw Layer > วาดเลเยอร์ 
 ง.    เมนู Insert  > Layout Object  > Layer > วาดเลเยอร์

.  ตอ้งการจดัลาํดบัเลเยอร์ท่ีถูกทบัซอ้นกน  ใหอ้ยลูาํดบัั ่   ขอ้ใดกลาว่ ไมถูกตอ้ง่41 บนสุด
 คลิกลากเลเยอร์ท่ีตอ้งการไปตาํแหนงบนสุด่   ก.   ท่ีพาเนลเลเยอร์ >
 ใส่คา ่ ใหมี้คามากกวาเลเยอร์อ่ืน่ ่   ข.   ท่ีพาเนลเลเยอร์ > Z 

 ตงัคา ่ ใหท่ี้มีคา ่  ค.   Z-index ท่ี Properties  Z-index 
จะอยบูนสุด่  นอ้ย
 ตงัคา ่ ใหมี้คา ่ จะอยบูนสุด่  ง.   Z-index ท่ี Properties  Z-index มาก

 

42.     จากภาพหมายถึงขอ้ใด 
ป้องกนไมใหเ้ลเยอร์ทบัซอ้นกน ั ่ ั  ข. ป้องกนไมใหย้า้ยเลเยอร์ั ่   ก.      
ป้องกนไมใหล้บเลเยอร์ั ่  ง. ป้องกนไมใหแ้กไขใดๆ กบเลเยอร์ั ่ ้ ั   ค.     

. ขอ้ใดบอกวิธีซอนเลเยอร์ ท่ี ถูกตอ้ง่  43
 ก.   คลิกเลเยอร์ >  พาเนลเลเยอร์  คลิกรูป    ใหเ้ป็น   
 ข.   คลิกเลเยอร์ >  ท่ี Properties เลือกรายการใน Vis เป็น Hidden   
 ค.   คลิกเลเยอร์ >  ท่ี Properties เลือกรายการใน Vis เป็น Default  



 ง.    ขอ้ ก. และ ข. ถูก 

 

44. การแกปัญหาโปรแกรมบราวเซอร์ไมสามารถแสดงเลเยอร์ไดท้าํไดโ้ดย้ ่  
 ก.   เปล่ียนเลเยอร์ท่ีสร้างเป็นตาราง ข.   เปล่ียนเวอร์ชนับราวเซอร์ใหสู้งขึน   
 ค.   ใชอ้อกแบบดว้ยตาราง หรือเลเอาทแ์ทน  ง.    ถูกทุกขอ้              

45. ขอ้ใดคือนามสกลุของไฟล ์Template  
 ก.   .dwt ข.    .css 
 ค.   .html ง.    .png 

46.  การสร้างเวบ็ดว้ยเทมเพลท  ควรบนัทึกดว้ยคาํสงัในขอ้ใดดีท่ีสุด่  
 ก.    File > Save   ข.    File > Save as  
 ค.   File > Save  all ง.    File > Save  as Template.. 

47. การใชไ้ฟลเ์วบ็เพจ มาใชส้ร้างเป็น Template   ขอ้ใดสงับนัทึกไดถู้กตอ้ง่  
 ก.    Save all  เปล่ียน Save as Type เป็น Template > Save 
 ข.    Save as  เปล่ียน Save as Type เป็น Template > Save 
 ค.    Save as Template > กาหนด ํ Site> ตงัช่ือไฟล์  > Save 
 ง.    ถูกทุกขอ้ 

48.  เม่ือบนัทึกไฟลเ์ทมเพลท  สิงท่ีโปรแกรมจะตอ้งสร้างใหอ้ตัโนมติัเสมอ  คือขอ้ใด่  
 ก.   โฟลเ์ดอร์ ช่ือ Templates    
 ข.   Site ช่ือ Templates   
 ค.   โฟลเ์ดอร์ ช่ือ Templates  และไฟล ์ * .html  
 ง.  โฟลเ์ดอร์ ช่ือ Templates และไฟล ์ *.dwt      

49.  ขอ้ใดกลาวถึงความหมายของเฟรมเซ็ต่  (Frameset) ไดถู้กตอ้ง
ก. เฟรมสุดทา้ยของเวบ็ไซตท่ี์สร้างขึน 
ข. จาํนวนนบัผลรวมของเฟรมตงัแต  ่ 2 เฟรม 
ค. รูปแบบการคาํนวณท่ีกาหนดไวใ้นหนา้เวบ็เพจํ  
ง. ไฟลห์นา้เวบ็ท่ีรวมเฟรมยอย ไวใ้นหนา้เวบ็เพจเ่ ดียวกนั 

50.  จากรายการ   Insert Bar  ตอไปนี  ขอ้ใดมีเคร่ืองมือสร้างเวบ็ดว้ยเทคนิคเฟรม่   
  ก.    common        ข.    Layout 
  ค.   Form ง.    HTML 

  



 

 

.   ขอ้ใดไมใชประโยชน์ของการตงัช่ือใหเ้ฟรม่ ่51
ก. เพื่อใชเ้ปิดเฟรมท่ีไดท้าํการแบงขึนมาทาํงานไดถู้กตอ้ง่  
ข. เพื่อใชร้วมกบคาํสงัการลิงคไ์ปยงัเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ่ ั ่  
ค. เพื่อระบุตาํแหนงของเฟรมที่ตอ้งการในการแสดงผลลิงค์่  
ง. ทุกขอ้คือประโยชน์ของการตงัช่ือเฟรม 

ขอ้ใดคือการกาหนดการเช่ือมโยง  ใหแ้สดงผลจะอยใูนหนา้เดียวกนตาํแหนง ํ ่ ั ่52.  

        MainFrame  (ดา้นขวาของเมนู)
 ก.    Target  = _self ข.    Target  = _parent 
 ค.    Target  = mainframe ง.     Target  = leftFrame 

→ Form → 53.   การสร้างฟอร์ม  โดยคาํสงัจากเมนู  ่ Insert  คลิกเลือก  Form  ผลท่ีไดคื้อ 
ก.   กรอบเสน้ตารางทึบสีแดง
ข.   กรอบเสน้ประ สีแดง
ค.   กรอบเสน้ทึบ สีเขียวมีเลขบอกขนาดความกวา้ง
ง.   กรอบเสน้ประ สีเขียวมีเลขบอกขนาดความกวา้ง

 

             
 จากภาพ ให้ใช้ตอบคาํถามข้อที ่ 3-8 

54.  จากภาพไอคอนหมายเลขใด ใชส้ร้างฟอร์มขอ้สอบแบบปรนยั 
ก.   4 ข.   5 
ค.   6 ง.    7 

.  จากภาพไอคอนหมายเลขใด ใชส้ร้าง ปุ่ม โต ้ ตอบ   เชน  ตกลง     ่55 Submit     Cancel 
ก.     8 ข.    9 

11 ค.    10 ง.    

.   การสร้างฟอร์มกรอกขอ้ความ  มีบรรทดัมากกวา ่ 1 บรรทดั  ตอ้งเลือกคาํสงัขอ้ใด่  56
 ก.   Propertie >  Type  > Single Line ข.    Propertie >  Type  > Multi Line 

   ค.   Propertie >  TextField  > Single Line ง.    Propertie >  TextField > Multi Line 



  
 
 

57.  การนาํแฟ้มขอ้มูลจากระบบเครือขายอินเทอร์เน็ต่  เขา้มาเกบไวย้งัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เรียกวาอะไร็ ่
ก.    การอพัโหลด (Upload)    ข.  การอพัเกรด (Upgrade) 

    ค.    การดาวนโ์หลด (Download) ง.   การคดัลอก (Copy) 

58.  Web Server   หมายถึง ขอ้ใด  
 ก.   เคร่ืองแมขาย่ ่ ( Server) ท่ีใหบ้ริการเกบขอ้มูลระบบเวบ็เพจ็  

                    ข.   เคร่ืองแมขาย่ ่ ( Server) ท่ีใหบ้ริการเกบขอ้มูลทุกอยางในระบบเวบ็เพจ็ ่
ค.   เคร่ืองแมขาย่ ่ ( Server) ท่ีใหบ้ริการเกบขอ้มูลการสงจดหมายอีเลก็ทรอนิ็ ่ กส์ 
ง.   เคร่ืองแมขาย่ ่ ( Server) ท่ีเกบขอ้มูลการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตของเคร่ืองลูกขาย ็ ่

59.   หนวยงานผูใ้หบ้ริการพืนท่ี  ่ Upload  วางขอ้มูลในระบบเครือขายอินเทอร์เน็ต  เรียกวา่ ่  
       ก.   Web Server                        ข.   Mail Server 

ค.   Web Hosting ง.   Web Browser 

60.  การถายโอน หรือ ่ Upload  ขอ้มูลไปยงั   File Server  โดยใชเ้คร่ืองมือของ  Web Hosting  เรียกวา่ 
 ก.    File  Manager       ข.     FTP 
 ค.    File  Upload             ง.    File Download 
 
 
 

…………………………………………………………………………………… 


	  ก.    USEnet   ข.    MILnet 

