
ขอสอบคอมพิวเตอร เร่ือง วีดิทัศน (VDO) 
 

1. ภาพวีดิทัศน (VDO) เมื่อสรางขึ้นจะมีขนาดเนื้อท่ีขอมูลใหญมากดังนั้นจะตองลดขนาดของสื่อ
ดังกลาวลงเพื่อใหเหมาะสมกับการนําไปใชงาน ดวยการใชวิธีการใด 
ก. เทคนคิการบบีอดัขอมลู(compressing) 
ข. เทคนิคการลดขนาดขอมูล 
ค. เทคนิคการแปลงขอมูล 
ง. เทคนิคการ ZiP ขอมูล (ZIP Data) 
 
2. ปจจุบันภาพวีดิทัศน (VDO) นิยมนําไปเผยแพรโดยวิธีการใด 
ก. เขียนแผน VCD 
ข. เขียนแผน DVD 
ค. ใชโทรศัพทสมารทโฟน 
ง. ระบบอนิเทอรเนต็ 
 
3. ไฟลวีดีโอยุคแรกๆ ไดมาจากการบันทึกภาพจากกลอง VDO โดยเมื่อโหลดภาพจากกลองวีดีโอ
มาท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชงานหรือตัดตอไฟลที่ไดจะมีรูปแบบนามสกุลใด 
ก. รูปแบบนามสกุล .MP1 
ข. รูปแบบนามสกุล .AVI 
ค. รูปแบบนามสกุล .FLV 
ง. รูปแบบนามสกุล .MP4 
 
4. จากขอ 3 ขอใดคือ ขอดี ของรูปแบบไพลนามสกุลดังกลาว 
ก. มคีวามคมชดัสงู 
ข. มีขนาดเล็กมาก 
ค. ใชงานไดสะดวก 
ง. สามารถรับ-สงไดในระบบอินเทอรเน็ต 
 
5. ไฟลวิดีโอ(VDO) ที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท สรางขึ้นจากโปรแกรม Windows Movie 
Maker เพื่อการชมวิดีโอแบบ Movie on Demand โดยผานระบบอินเทอรเน็ต จะมีรูปแบบ
นามสกุลใด 
ก. รูปแบบนามสกุล .AVI 
ข. รูปแบบนามสกุล .WMA 
ค. รูปแบบนามสกุล .FLV 
ง. รูปแบบนามสกุล .MP4 
 



6. แผนภาพยนตร VDO ที่นักเรียนใชงาน จะใชมาตรฐานใดในการสราง 
ก. มาตรฐาน VDO-1 
ข. มาตรฐาน MPEG-1 
ค. มาตรฐาน WMA-1 
ง. มาตรฐาน MP-4 
 
7. แผนภาพยนตร DVD ที่มีความคมชัดสูง จะใชมาตรฐานใดในการสราง 
ก. มาตรฐาน DVD-1 
ข. มาตรฐาน MPEG-1 
ค. มาตรฐาน MPEG-2 
ง. มาตรฐาน HD 
 
8. ไฟลวิดีโอท่ีถูกสรางจากโปรแกรม Macromedia Flash เปนไฟลที่มีขนาดเล็กแตมีคุณภาพดี 
สามารถเปดไดจากโปรแกรม Flash Player หรือ QuickTime เพื่องายตอการชมวีดีโอคลิปผาน
เว็บไซตจะมีรูปแบบนามสกุลใด 
ก. รูปแบบนามสกุล .AVI 
ข. รูปแบบนามสกุล .FLV 
ค. รูปแบบนามสกุล .HD2 
ง. รูปแบบนามสกุล .MP4 
 
9. HD ยอมาจากคําวา High-Definition เปนรูปแบบหรือมาตรฐานใหมสําหรับการสงใด 
ก. สญัญาณภาพทีม่คีวามละเอยีดสูง 
ข. สัญญาณเสียงที่มีความชัดสูง 
ค. สัญญาณอินเทอรเน็ตที่มีความเร็วสูง 
ง. สัญญาณขอมูลท่ีมีความละเอียดสูง 
 
10. ความละเอียดระดับ 720p/1080p/1080i หมายถึงความละเอียดของสิ่งใด 
ก. ความละเอียดของสัญญาณเสียง 
ข. ความละเอยีดของสญัญาณภาพ 
ค. ความละเอียดของสัญญาณโทรศัพท 
ง. ขนาดของรูปภาพที่ได 
 
 
 
 
 



11. โปรแกรม Windows Movie Maker คือ โปรแกรมอะไร 
ก. โปรแกรมดูหนัง ฟงเพลง 
ข. โปรแกรมตดัตอวดีโีอ 
ค. โปรแกรมนําเสนอภาพนิ่ง 
ง. โปรแกรมกลองวีดีโอ 
 
12. เมื่อเราบันทึกงานจากโปรแกรม Movie Maker เราจะไดไฟล ท่ีมีชื่อวา 
ก. movie 
ข. my movie 
ค. my movie project 
ง. my windows movie project 
 
13. Timeline เปนสวนประกอบที่ใช ทําอะไร 
ก. ดูตัวอยางวีดีโอ หรือภาพ 
ข. เปนรายการกลุมคําสั่งตางๆ 
ค. เรียบเรยีงเรีอ่งราวของภาพวดีโีอ และเสยีง 
ง. ปุมที่ใชควบคุมการแสดงตัวอยางวีดีโอ หรือภาพ 
 
14. ขอใด ไมใช ประโยชนของ Storyboard 
ก. ดูตัวอยางวีดีโอ หรือภาพได 
ข. ใส Effect ระหวางคลิปได 
ค. ใส Transition ระหวางคลิปได 
ง. ใสเพลงลงในวดีโีอ หรอืรูปภาพได 
 
15. ขอใด คือ นามสกุลของโปรแกรม Windows Movie Maker 
ก. .WMV 
ข. .AVI 
ค. .FLV 
ง. .GIF 
 
16. Capture Video เปนกลุมคําส่ังสําหรับทําอะไร 
ก. ปรับแตง และตัดตอวีดโีอ 
ข. บันทึกวีดีโอจากกลอง นําเขาไฟลประเภทตางๆ 
ค. เรียกดคูาํแนะนาํ และวธิกีารใชงานในเรือ่งตางๆ 
ง. จัดการกับผลลัพธของวีดีโอท่ีตัดตอเสร็จเรียบรอยแลว 
 



17. Edit Movie เปนกลุมคําส่ังสําหรับทําอะไร 
ก. ปรบัแตง และตดัตอวดีโีอ 
ข. บันทึกวีดีโอจากกลอง นําเขาไฟลประเภทตางๆ 
ค. เรียกดูคําแนะนํา และวิธีการใชงานในเรื่องตางๆ 
ง. จัดการกับผลลัพธของวีดีโอท่ีตัดตอเสร็จเรียบรอยแลว 
 
18. Finish Movie เปนกลุมคําส่ังสําหรับทําอะไร 
ก. ปรับแตง และตัดตอวีดโีอ 
ข. บันทึกวีดีโอจากกลอง นําเขาไฟลประเภทตางๆ 
ค. เรียกดูคําแนะนํา และวิธีการใชงานในเรื่องตางๆ 
ง. จดัการกับผลลพัธของวดีโีอทีต่ดัตอเสร็จเรยีบรอยแลว 
 
19. Movie Making Tips เปนกลุมคําส่ังสําหรับทําอะไร 
ก. ปรับแตง และตัดตอวีดโีอ 
ข. บันทึกวีดีโอจากกลอง นําเขาไฟลประเภทตางๆ 
ค. เรียกดคูาํแนะนาํ และวธิกีารใชงานในเรือ่งตางๆ 
ง. จัดการกับผลลัพธของวีดีโอท่ีตัดตอเสร็จเรียบรอยแลว 
 
20. การกําหนดขอความใหอยูบนคลิป ที่อยูใน Timeline จะตองใหคําสั่งใด 
ก. Add title before the selected clip in the timeline. 
ข. Add title on the selected clip in the timeline. 
ค. Add title after the selected clip in the timeline. 
ง. Add title at the beginning of the movie. 


