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คาชี้แจง เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดคือความสาคัญของโปรแกรม
จากรูปด้านล่าง ตอบคาถามข้อ 6.
ประมวลผลคา
ก. การประมวลผลข้อมูลและการพิมพ์เอกสาร
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ข. เป็นเครื่องมือช่วยอานวยความสะดวกใน
การพิมพ์เอกสาร
ค. ช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน
ง. การจัดเก็บและค้นหาเอกสารมีความรวดเร็ว
มากขึ้น
2. ข้อใดกล่าวถึงโปรแกรมประมวลผลคาได้ถูกต้อง
ก. ใช้เป็นฐานข้อมูล
ข. ใช้เกีย่ วงานคานวณ
6. จากรูป หมายเลขใดที่สามารถหมุนภาพได้
ค. ใช้ในการนาเสนอข้อมูล
ก. 1
ง. ใช้เพื่องานเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ข. 2
3. ต้องการบันทึกและเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูลควรใช้
ค. 3
คาสั่งใด
ง. ข้อ ก และ ค ถูก
ก. บันทึก
จากรูปด้านล่าง ตอบคาถามข้อ 7.
ข. บันทึกเป็น
ค. บันทึกไฟล์
ง. บันทึกแฟ้ม
4.
หมายถึงข้อใด
ก. บันทึก
7. จากรูป ต้องการเปลี่ยนลักษณะอักษรศิลป์ ต้อง
ข. บันทึกเป็น
ปฏิบัติตามข้อใด
ค. ตรวจเอกสาร
ก. นาเมาส์ชี้ที่ข้อความแล้วคลิก
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
ข. นาเมาส์ชี้ที่ข้อความแล้วคลิกขวา
5. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
ค. นาเมาส์ชี้ที่ข้อความแล้วดับเบิ้ลคลิก
ง. ข้อ ก และ ค ถูก
ก.
รูปร่าง
จากรูปด้านล่าง ตอบคาถามข้อ 8.
ข.
รูปภาพ
ค.
อักษรศิลป์
ง.

ภาพตัดปะ

-28. ต้องการให้มีคาว่า “แบ่งปัน” ดังรูปต้องปฏิบัติ
ตามข้อใด
ก. คลิกที่รูปแล้วเพิ่มข้อความ
ข. คลิกขวาที่รูปแล้วเพิ่มข้อความ
ค. ดับเบิล้ คลิกทีร่ ปู แล้วเพิ่มข้อความ
ง. ถูกทุกข้อ
9. หากต้องการเข้าใช้ โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
(Microsoft Word) ต้องเลือกที่สัญลักษณ์(icon)
ในข้อใด
ก.
ข.
ค.
ง.
10. หากต้องการสร้างเอกสารแบบคอลัมน์เหมือน
หนังสือพิมพ์ควรใช้เครื่องมือในข้อใด
ก.
ข.
ค.
ง.
11. ปุ่มคาสั่ง เพื่อการแทรกอักษรศิลป์คือข้อใด
ก.
ข.
ค.
ง.
12. การเลือกวัตถุหลายชิ้นพร้อมกัน
กดแป้นใดควบคู่กับการคลิกเมาส์
ก. < Alt >
ข. < Ctrl >
ค. < Shift >
ง. < Caps Lock >
13. ต้องการพิมพ์สมการดังนี้
เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติควรเลือกใช้

คาสั่งใด
ก. แทรกสมการ
ข. แทรกสัญลักษณ์
ค. พิมพ์ข้อมูลในกล่องข้อความ
ง. แทรก Microsoft Equation 3.0
14. เมื่อแทรกสัญลักษณ์ ดังรูป  และต้องการ
เพิ่มขนาดควรเลือกใช้คาสั่งใด
ก.
ข.
ค.
ง.
15. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของโปรแกรม
Microsoft Word
ก. มี Wizard ช่วยในการสร้างฟอร์มของ
จดหมายได้หลายรูปแบบ
ข. แทรกรูปภาพ กราฟ หรือผังองค์กรลงใน
เอกสารได้
ค. สร้างตารางที่สลับซับซ้อนได้
ง. จัดทาฐานข้อมูล
16. ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของจุดแทรกข้อความ
ก. I
ข.
ค.
ง.
17. เมื่อต้องการสร้างเอกสารใหม่ จะต้องใช้เมนูใด
ก. เมนู Office
ข. เมนูหน้าแรก
ค. เมนูมุมมอง
ง. เมนูแทรก
18. ปุ่มสัญลักษณ์ ใดต่อไปนี้ อยู่บนแถบเครื่องมือ
หน้าแรก
ก.
ข.
ค.
ง.
19. ปุ่ม
บนแถบเครื่องมือมุมมองใช้สาหรับ
ทาอะไร ?
ก. จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางบรรทัด
ข. คัดลอกรูปแบบของเอกสาร

-3ค. เปิดใช้งานพจนานุกรมไทย/อังกฤษ
ง. แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ออกทางจอภาพ
20. ข้อใดเป็นวิธีการย่อ/ขยาย Ribbon
ก. คลิกขวาบนแถบเครื่องมือ แล้วเลือกคาสั่ง
กาหนดแถบเครื่องมือด่วน
ข. คลิกขวาบนแถบเครื่องมือ แล้วเลือกคาสั่ง
แสดงแถบเครื่องมือด่วนด้านล่าง Ribbon
ค. คลิกขวาบนแถบเครื่องมือ แล้วเลือกคาสั่ง
ย่อ/ขยาย Ribbon ให้เล็กที่สุด
ง. คลิกขวาบนแถบเครื่องมือ แล้วเลือกคาสั่ง
ย่อ/ขยายแถบเครื่องมือด่วน
21. การใช้ตัวชี้เมาส์ชี้ไปยังตาแหน่งที่ต้องการ แล้ว
กดปุ่มของเมาส์ค้างไว้ แล้วเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปยัง
ตาแหน่งใหม่ แล้วปล่อยปุ่มของเมาส์ที่กดไว้
เรียกว่าอะไร
ก. การชี้
ข. การคลิก
ค. การดับเบิ้ลคลิก
ง. การลาก การวาง
22. ปุ่มคาสั่งในการปรับขนาดของตารางจะอยู่ใน
กลุ่มคาสั่งใด
ก. ตาราง
ข. ผสานเซลล์
ค. ขนาดเซลล์
ง. แถวและคอลัมน์
23. เมื่อต้องการเรียกใช้งาน Microsoft Word
Help จะต้องคลิกที่ปุ่มฟังก์ชั่นใดบนแถบ
เครื่องมือ
ก. F1
ข. F5
ค. F2
ง. F10
24.

ข้อใดถูกต้อง
ก. ปุ่ม Word
ข. ปุ่ม Office
ค. ปุ่ม File
ง. ปุ่ม Windows

25. หากเราไม่ต้องการให้แสดงเส้นขอบทั้งหมด
จะต้องคลิกปุ่มใด
ก.
ข.
ค.
ง.
26. ข้อใดคือส่วนประกอบของตาราง
ก. แถว
ข. คอลัมน์
ค. สดมภ์
ง. ข้อ ก. และ ข.
27. ข้อใดเป็นคาสั่งบันทึก
ก.
ข.
ค.
ง.
28. ข้อใดเป็นคาสั่งปิดเอกสาร
ก.
ข.
ค.
ง.
29. ข้อใดเป็นขั้นตอนการสร้างเอกสารจาก
Microsoft Office Online
ก. เลือกปุ่ม Office>คาสั่งสร้าง>คลิกรูปแบบ>
คลิกดาวน์โหลด
ข. เลือกปุ่ม Office>คาสั่ง>เปิด>คลิกรูปแบบ>
คลิกดาวน์โหลด
ค. เลือกปุ่ม Office>คาสั่งบันทึก>คลิกรูปแบบ>
คลิกดาวน์โหลด
ง. เลือกปุ่ม Office>คาสั่งบันทึกเป็น>คลิก
รูปแบบ>คลิกดาวน์โหลด

-430. นามสกุลของ Microsoft Word2007 คือ
ก. .doc
ข. .docx
ค. .xls
ง. .ppt
31. คาสั่งใดที่สามารถเปลี่ยนชื่อและตาแหน่งที่เก็บ
ไฟล์เอกสารได้
ก. Save
ข. Save As
ค. Save Picture As
ง. ข้อ ก. และ ข้อ ข.
32.
หมายถึงคาสั่งในข้อใด
ก. สร้าง
ข. บันทึก
ค. พิมพ์
ง. รูปร่าง
33. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Microsoft Word
ก. เหมาะกับงานเอกสาร
ข. เหมาะกับงานตารางคานวณ
ค. เหมาะกับงานนาเสนอ
ง. เหมาะกับงานกราฟิก
34.
จากรูปเป็นไอคอนของคาสั่งใด
ก. ระยะขอบ
ข. การวางแนวกระดาษ
ค. ขนาด
ง. คอลัมน์
35. ข้อใดคือความหมายของ ฟอนต์
ก. รูปแบบอักษร
ข. ขนาดตัวอักษร
ค. ขีดเส้นใต้
ง. ลักษณะพิเศษตัวอักษร
36. ข้อใดเกี่ยวกับ ฟอนต์
ก. 16
ข. ตัวอักษรยก
ค. ตัวหนา
ง. Angsana New
37. ข้อใด ไม่ใช่ การตกแต่งเอกสาร
ก. การพิมพ์ข้อความ
ข. การเน้นข้อความ
ค. การใส่สีข้อความ
ง. การกาหนดขนาดของตัวอักษร

38. ข้อความ ข้อความที่เห็นมีการกาหนดรูปแบบ
ใด
ก. ตัวหนา เอียง
ข. ตัวเอียง ขีดเส้นใต้
ค. ตัวหนา ขีดเส้นใต้
ง. ตัวเอียง ตัวห้อย
39. ข้อใดคือสัญลักษณ์จัดกึ่งกลาง
ก.
ข.
ค.
ง.
40. เอกสารในข้อใดที่จาเป็นต้องมีการตกแต่ง
เพื่อให้ดูน่าสนใจ
ก. นิตยสาร
ข. โปสเตอร์
ค. ป้ายโฆษณา
ง. ถูกทุกข้อ
41. ปุ่มคาสั่งใส่สีให้กับข้อความหรือตัวอักษร อยู่ใน
กลุ่มคาสั่งใด
ก. คลิปบอร์ด
ข. ย่อหน้า
ค. แบบอักษร
ง. แก้ไข
42. ฟอนต์ ที่เป็นภาษาไทยมักจะมีชื่อต่อท้ายว่า
อย่างไร
ก. CPU
ข. UPC
ค. PCU
ง. UCP
43. ข้อใดคือคาสั่งสาหรับกาหนด ตัวอักษรขีดเส้น
ใต้
ก.

ข.

ค.
ง.
44. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ รูปร่าง
ก. เส้น
ข. รูปร่างพื้นฐาน
ค. แผนภูมิ
ง. แผนผังลาดับงาน
45.

หมายถึงคาสั่งในข้อใด

-5ก. รูปภาพ
ข. ภาพตัดปะ
ค. รูปร่าง
ง. อักษรศิลป์
46. รูปร่างใดอยู่ในหมวดหมู่ คาบรรยายภาพ
ก.
ข.
ค.
ง.
47. การหมุนภาพต้องใช้คาสั่งใด
ก.
ข. 
ค. 
ง. 
48. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
จะต้องกดปุ่มใด
ก. กดปุ่ม <F5>
ข. กดปุ่ม <Ctrl>
ค. กดปุ่ม <Alt>
ง. กดปุ่ม <Shift>
49. รูปร่าง
อยู่ในกลุ่มคาสั่งใด
ก. เส้น
ข. รูปร่างพื้นฐาน
ค. แผนภูมิ
ง. ดาวและแบนเนอร์
50. รูปร่าง
อยู่ในกลุ่มคาสั่งใด
ก. เส้น
ข. รูปร่างพื้นฐาน
ค. แผนภูมิ
ง. ดาวและแบนเนอร์
51.
หมายถึงคาสั่งในข้อใด
ก. รูปภาพ
ข. ภาพตัดปะ
ค. รูปร่าง
ง. อักษรศิลป์
52.
หมายถึงคาสั่งในข้อใด
ก. รูปภาพ
ข. ภาพตัดปะ
ค. รูปร่าง
ง. อักษรศิลป์
53. ข้อใดเป็นขั้นตอนการแทรกอักษรศิลป์
ก. หน้าแรก>อักษรศิลป์>พิมพ์ข้อความ>ตกลง
ข. แทรก>อักษรศิลป์>พิมพ์ข้อความ>ตกลง
ค. ออกแบบ>อักษรศิลป์>พิมพ์ข้อความ>ตกลง
ง. เค้าโครงหน้ากระดาษ>อักษรศิลป์>พิมพ์
ข้อความ>ตกลง

54.
หมายถึงคาสั่งในข้อใด
ก. รูปภาพ
ข. ภาพตัดปะ
ค. รูปร่าง
ง. อักษรศิลป์
55. ข้อใดเป็นโปรแกรมที่เหมาะสาหรับงานด้าน
เอกสาร ?
ก. Power Point
ข. Microsoft Access
ค. Microsoft Word
ง. Microsoft Excel
56. ฟอนต์ใดที่ถูกสร้างมาใช้งานกับภาษาไทย
ก. ฟอนต์ที่ลงท้ายด้วย DB
ข. ฟอนต์ที่ลงท้ายด้วย UPC
ค. Times New Raman
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
57. ฟอนต์ใด ไม่ สามารถใช้งานภาษาไทยได้
ก. Cordia UPC
ข. Jusmine UPC
ค. Angsana New
ง. Times New Raman
58. ข้อความ ข้อความที่เห็นกาหนดรูปแบบใดบ้าง
ก. ตัวหนา ตัวเอียง
ข. ตัวเอียง ขีดเส้นใต้
ค. ตัวหนา ขีดเส้นใต้
ง. ตัวเอียง ตัวห้อย
59. ข้อความ ไม่ใช่ การตกแต่งเอกสาร
ก. การพิมพ์ข้อความ
ข. การเน้นข้อความ
ค. การใส่สีข้อความ
ง. การกาหนดขนาดตัวอักษร
60. ข้อใดคือความหมายของปุ่ม Office
ก. ปุ่มคาสั่งที่ใช้งานบ่อย
ข. แถบที่แสดงสถานการณ์ทางานของโปรแกรม
ค. แถบที่รวบรวมคาสั่งที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน
ง. รวมคาสั่งทั้งหมดในการทางานกับไฟล์
เอกสาร
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