
แบบทดสอบประจาํหน่วยที ่3 

คาํส่ัง  ให้ทาํเคร่ืองหมาย  x   ลงใน              ในข้อทีถ่กทีส่ดเพยีงข้อเดียวู ุ  

1.  การเริมตน้สร้างเวบ็เพจบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  สิงแรกท่ีควรทาํกอนคือขอ้ใด่ ่ ่  
ก.     ออกแบบหนา้ Homepage    
ข.  สร้างโฟลเ์ดอร์หลกั  โฟลเ์ดอร์ยอย เกบงาน่ ็ ไวก้อน่  
ค.  สร้างไซตใ์นเคร่ืองเกบงานทงัหมด็   
ง.    หารูปภาพ  สร้างภาพเคล่ือนไหว และ Movies เกบไว้็   

2. .  HTML เป็นตวัยอมาจากขอ้ใด่  
 ก. Homer Text  Markup Language   ข.    Hyper Text  Markup Language 

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

3.  องคก์รท่ีพฒันาและกาหนดมาตรฐานการใชง้าน ํ HTML   คือขอ้ใด 
  ก.    IEEE ข.   OSI   

 ค.    W3C ง.    ISO  

4.  เหตุผลสาํคญัท่ีตอ้งใชภ้าษา  HTML เป็นหลกัในการสร้างเวบ็เพจ คือขอ้ใด 
ก.     องคก์ร W3C กาหนดเป็นภาษามาตรฐานการสงขอ้มูล ํ ่ WWW 
ข.    ใชโ้ปรแกรม Text Editor ทวัไปเขียนได ้จึงสะดวกตอการใชง้าน่ ่  
ค.    เป็นโปรแกรมท่ีใช ้แสดงผลหนา้เวบ็บนบราวเซอร์ไดใ้นทุก OS 

 ง.    เป็นภาษาท่ีบริษทัไมโครซอฟตคิ์ดและจดลิขสิทธิไวก้อน่  

5. ใครขอ้ใดกลาวไมถูกตอ้งเกยวกบการตงัช่ือแฟ้มขอ้มลูเอกสารเวบ็่ ่ ี่ ั  
 ก.   ไมตงัช่ื่ อเป็นภาษาไทย  

 ข.    นามสกลุของเอกสารเวบ็มีได ้2 นามสกลุคือ .htm และ .html 
 ค.    สามารถใชอ้กัษรพิเศษเชน่  #,$,& ในการตงัช่ือแฟ้มขอ้มูลได ้
 ง.     ควรตงัช่ือแฟ้มขอ้มูลใหส่ื้อกบเนือหาของเอกสารั  

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

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



8.     <HTML>…………</HTML>   เป็นคาํสงัในสวนท่ีเรียกวา่ ่ ่  
 ก.    สวนหวั    ่  ข.     สวนเนือหา่  
 ค.   สวนประกาศ่  ง.      สวนไตเติล่   

9.   ตอ้งการใหด้า้นบนสุดของโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ มีขอ้ความวา่ “การเขียนโปรแกรมภาษา HTML”  

 จะตอ้งใชค้าํสงัในขอ้ใด่  
 ก.  <Title> การเขียนโปรแกรมภาษา HTML </Title> 
 ข.   <Body> การเขียนโปรแกรมภาษา HTML </Body> 
 ค.   <Head> การเขียนโปรแกรมภาษา HTML </Head> 
 ง.   <Html> การเขียนโปรแกรมภาษา HTML </Html> 

10.  <Title>………</Title> เป็นคาํสงัอยใูนสวนขอ้ใด่ ่ ่  
 ก.    สวนหวั    ่  ข.   สวนเนือหา    ่  
 ค.   สวนประกาศ่  ง.    สวนไตเติล ่  

11.  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-874"> เป็นคาํสง่ั 

 ท่ีตอ้งอยไูวใ้นสวนใด่ ่  
 ก.    สวนหวั่  ข.    สวนเนือหา    ่   
 ค.  สวนประกาศ่  ง.    สวนไตเติล่  

12.  การใสเนือหาในเอกสาร เอชทีเอม็แอล่  จะอยภูายในขอ้ใด่  
 ก.  <Title> …..</Title>   ข.  <Body> …..</Body>    
 ค.   <Head> ….</Head>  ง.  <Html> ….</Html> 

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

14.  กาหนดรหสัสีใหว้ตัถุแสดงผลเป็นํ   #55AAFF   ขอ้ใดบอกคาสีไดถู้กตอ้ง่   
 ก.   สีแดง = AA, สีนาํเงิน =FF, สีเขียว = 55 
 ข.   สีแดง = 55, สีนาํเงิน = AA, สีเขียว = FF 
 ค.    สีแดง = FF, สีนาํเงิน = AA, สีเขียว = 55  

  ง.    สีแดง = 55, สีนาํเงิน = FF, สีเขียว = AA 

15.   คาํสงัท่ีใชส้าํหรับการจั่ ดขอ้ความขึนบรรทดัใหมและเวน้ ่ 1 บรรทดั คอืข้อใด 
 ก.   <B>  ข.   <Br> 
 ค.  <U>  ง.   <P> 



16.   คาํสงักาหนดขนาด ่ ํ ตัวอกัษร (Font) ในขอ้ใด กาหนดใหต้วัอกัษรมีขนาดใหญที่สุดํ ่  
 ก. <Font  Size =  2 > ขนาดตวัอกัษร  2 </Font> 
 ข. <Font  Size =  3 > ขนาดตวัอกัษร  3 </Font> 

 ค. <Font  Size =  4 > ขนาดตวัอกัษร  4 </Font> 
 ง. <Font  Size =  5 > ขนาดตวัอกัษร  5 </Font> 

17.   คาํสงัในการกาหนด ่ ํ อกัษรหัวเร่ือง (Heading)ในขอ้ใด เป็นการกาหนดมีขนาดใหญท่ีสุดํ ่  
 ก.   <H1> หวัเร่ือง </H1> ข.   <H2> หวัเร่ือง </H2> 

 ค.   <H4> หวัเร่ือง </H4> ง.   <H6> หวัเร่ือง </H6> 

18.  ขอ้ใดคือคาํสงัสาํหรับกาหนดขอ้ความใหเ้ป็น่ ํ ตัวหนา 
 ก.  <U>กาหนดอกัษรเป็นตวัหนาํ </U> ข. <B>กาหนดอกัษรเป็นตวัหนาํ </B> 
 ค. <BR>กาหนดอกัษรเป็นตวัหนาํ </BR> ง.  <I>กาหนดอกัษรเป็นตวัหนาํ </I> 

19.   คาํสงัท่ีใชส้าํหรับกาหนดขอ้ค่ ํ วามใหเ้ป็นขอ้ความขีดเส้นใต้ คือขอ้ใด 
 ก. <U> ขอ้ความขีดเสน้ใต ้</U> ข. <LI> ขอ้ความขีดเสน้ใต ้</LI>   
 ค. <HR> ขอ้ความขีดเสน้ใต ้</HR> ง.  <LINE> ขอ้ความขีดเสน้ใต ้<LINE> 

20.   คาํสงัท่ีใชส้าํหรับกาหนด่ ํ สีของตัวอกัษรเป็นสีนาํเงินไดถู้กตอ้ง  คือขอ้ใด 
 ก. <FONT  text = blue> แสดงผลตวัอกัษรเป็นสีนาํเงิน </FONT> 
 ข. <FONT  bgcolor = blue> แสดงผลตวัอกัษรเป็นสีนาํเงิน </FONT> 
 ค. <FONT  Textcolor = blue> แสดงผลตวัอกัษรเป็นสีนาํเงิน </FONT> 
 ง. <FONT  color = blue> แสดงผลตวัอกัษรเป็นสีนาํเงิน </FONT> 

21.   คาํสงั ่ <p style="text-indent: 30"> .......</p> หมายถึงขอ้ใด 
 ก. กาหนดใหข้อ้ความในยอหนา้นนั  มีได ้ ํ ่ 30  ตวัอกัษร 
 ข. กาหนดใหข้อ้ความในยอหนา้เยอืงไปทางขวา   ํ ่ 30  พิกเซล 
 ค. กาหนดใหข้อ้ความในยอหนา้  มีชวงหางจากบรรทดักอน   ํ ่ ่ ่ ่ 30  พิกเซล 

 ง. กาหนดใหข้อ้ความในยอหนา้เํ ่ ยอืงไปทางขวา   30  ตวัอกัษร 

22.  ตอ้งการกาหนดหวัขอ้ในรายการยอยใหเ้ป็นตวัเลข  ํ ่ 1  2  3  ...  หรือตวัอกัษร  ก.  ข.   ค.   .... 
       จะตอ้ง ใชค้าํส่ังควบคมุ    <LI>     ดว้ยคาํสงัขอ้ใด่  

 ก.    คาํสง่ั <OL>  ข.  คาํสง่ั <Menu> 
  ค.    คาํสง่ั <Dir>   ง.  คาํสง่ั <NUM>   
 
 



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

24.  ขอ้ใดไมใชลกัษณ่ ่ ะของหวัขอ้ยอยท่ีอยภูายใตค้าํสงั่ ่ ่  <UL> 
 ก.  มีลกัษณะเป็นวงกลมทึบแสง  ข. มีลกัษณะเป็นตวัเลขหรือตวัอกัษร 
 ค.  มีลกัษณะเป็นวงกลมโปรงแสง่  ง.  มีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมทึบแสง  

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

  ง. <img src>  “images/computer.gif ” </img> 

26.  แฟ้มขอ้มลูรูปภาพในขอ้ใด สามารถใชป้ระกอบในเวบ็เพจได ้
 ก.   .PNG ข.   .GIF 
 ค.  .JPEG     ง.    ถูกทุกขอ้ 

27.  คาํสงัในขอ้ใดเป็นคาํสงัเปิดและปิดในการสร้าง่ ่ แถวในตาราง
  ก.   <Tr>  ................. </Tr> ข.   <Caption> ……..</Caption> 

 ค.   <Table>  ........... </Table> ง.   <Td>  ................. </Td> 

28.  คาํสงัในขอ้ใดเป็นคาํสงัเปิดและปิด การ่ ่ สร้างตาราง
  ก.  <Tr>  ................. </Tr> ข.   <Caption> ……..</Caption> 
  ค.   <Table>  ........... </Table> ง.   <Td>  ................. </Td> 

29.  ขอ้ใดใหค้วามหมายของคาํวาไฮเปอร์ลิงค์่  (Hyper Link) ไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
 ก.   เนือหาภายในเอกสารเอชทีเอม็แอล  
 ข.   แฟ้มขอ้มูลท่ีสามารถมองเห็นขอ้ความทงัหมดผานทางโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์่   
 ค.   โปรแกรมควบคุมการแสดงผลในรูปแบบของภาพและเสียง 
 ง.   การเช่ือมโยงถึงกนของเอกสาร   ระหวางเวบ็เพจตางๆั ่ ่  

 

 

 



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

 
 


