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เฉลยวชิาคอมพิวเตอร์ ขอ้สอบนายสิบต ารวจสายอ านวยการ 

61  ตอบ 1. Ctrl+X = ค  าสัง่ตดั  

Ctrl+C = ค าสัง่คดัลอก ,Ctrl+V = ค าสัง่วาง,Ctrl+P = ค าสัง่พิมพง์าน(Print), Ctrl+Z = ค าสัง่ยอ้นกลบั  

Ctrl+O = ค  าสัง่เปิดแฟ้มงาน,Ctrl+B = ค าสัง่ตวัหนา,Ctrl+I = ค  าสัง่ตวัเอียง,Ctrl+U = ค  าสัง่ขีดเสน้ใต ้

Ctrl+A = ค าสัง่เลือกตวัอกัษรทั้งหมด 

62  ตอบ 1.  กด Ctrl+C ก่อนเพ่ือคดัลอกตวัอกัษร แลว้ก็กด Ctrl+V เพื่อวางตวัอกัษรท่ีเราคดัลอกมา 

63  ตอบ 4.  ขอ้ความจะถูกเลือกทั้งหมด การท่ีเรากด Ctrl+A จะเป็นการเลือกตวัอกัษร หรือ ขอ้ความทั้งหมด หรือ ทั้ง

เอกสาร ไม่วา่เราจะคลุมขอ้ความหรือ ไม่คลุมไวก็้ไม่มีผล 

64  ตอบ 2.  ลบตวัอกัษรท่ีอยูก่่อนหนา้ต าแหน่งเคอร์เซอร์ ถา้เรากดปุ่ม backspace จะเป็นการลบตวัอกัษรท่ีอยูข่า้งหนา้

เคอร์เซอร์ ถา้เรากดปุ่ม delete จะเป็นการลบตวัอกัษรท่ีอยูข่า้งหลงัเคอร์เซอร์นัน่เอง                                    

65  ตอบ 2. ใชเ้มาส์คลิกท่ี Start บน ทาสกบ์าร์ แลว้ไปท่ี programs วธีิน้ีจะเป็นการเขา้โปรแกรมเวร์ิด ไดส้ะดวกท่ีสุดครับ 

ส าหรับผูใ้ชท้ัว่ไป เพราะวา่ ปุ่ม Start จะรวมโปรแกรมทุกโปรแกรมท่ีเราติดตั้งไป จริง ๆ ก็มีอีกหลายวธีิ เช่น เขา้จาก

หนา้เดสกท์็อป โดยดบัเบ้ิลคลิกท่ี โปรแกรมไดเ้ลย ง่ายและสะดวกกวา่อีก หรือ จะใชค้  าสัง่ Run แลว้คน้หา Word หรือ 

ค าท่ีเก่ียวขอ้กบั Word ก็สามารถท าได ้เช่นกนั 

66  ตอบ 4.  Presentation.pptx เอกสาร PowerPoint ปกติถา้เราเซฟไวแ้ลว้ โปรแกรมก็จะใส่นามสกลุไฟล ์อตัโนมติัใหเ้รา

อยูแ่ลว้ก็คือ .pptx จะเป็นค่าเร่ิมตน้ แต่เราก็สามารถเปล่ียนไดว้า่จะเซฟเป็นนามสกลุไหน เช่น .pdf อ่ืน ๆ 

ส่วนท่ีเหลือ ก็จะเป็น นามสกลุ ของโปรแกรมประเภทอ่ืน ๆ 

67  ตอบ 2.  การอบรมสมัมนา โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมหน่ึงในตระกลู Microsoft Office เหมาะ

ส าหรับการจดัสร้างงานน าเสนอขอ้มูล (Presentation) ส าหรับน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานไดห้ลายประเภท เช่น การ

น าเสนอขอ้มูลสินคา้และบริการ การจดัท า Slide Show การออกแบบแผน่พบั เป็นตน้ 
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68  ตอบ 2.  Slide Show ถา้เราตอ้งการท่ีจะน าเสนองานของเรา เพ่ือท่ีจะพรีเซนตแ์บบเตม็หนา้จอ และ ก็สามารถท่ีจะเล่น

ภาพเคล่ือนไหว หรือ เสียง วดิิโอ ไดโ้ดยการกดท่ีปุ่ม Slide Show เพื่อเป็นการน าเสนอของเรา หรือ กด F5 เป็นคียล์ดั 

ไดเ้หมือนกนั 

69  ตอบ 1.  แถบเคร่ืองมือ Task Pane เป็นแถบเคร่ืองมือท่ีรวมค าสัง่ของการจดัการงานไว ้พอเราเปิดโปรแกรมข้ึนมา 

Task Pane ก็จะแสดงมาทางดา้นขวาของจอ จะสามารถ สร้างเอกสารใหม่ หรือ เปิดงานท่ีเราบนัทึกได ้หรือ การคน้หา 

เช่น คน้หารูปจาก Clip Art ก็ท าไดเ้ช่นกนั อา้งอิงจาก Word 2003 

แถบหวัเร่ือง (Title Bar) เป็นแถบแสดงช่ือโปรแกรม และช่ือไฟลท่ี์เปิดอยู ่

แถบเมนู (Menu Bar) เป็นแถบท่ีใชเ้ก็บค าสัง่ทั้งหมดในโปรแกรม 

แถบเคร่ืองมือ (Toolbar) เป็นแถบเคร่ืองมือใชเ้ก็บปุ่มค าสัง่ ซ่ึงปุ่มเหล่าน้ีจะแทนค าสัง่ท่ีถูกเรียกใชง้านบ่อย ๆ 

70  ตอบ 2.  Slide Sorter View มุมมองของโปรแกรม PowerPoint จะมีหลกั ๆ 4 มุมมอง 

มุมมองปกติ ใชส้ าหรับการท างานปกติ 

มุมมองเรียงล าดบัภาพน่ิง ใชส้ าหรับดูสไลดห์ลายหนา้หรือดูล าดบัหนา้ได ้

มุมมองการอ่าน ใชส้ าหรับการอ่านคลา้ย ๆ กบัการอ่านหนงัสือ 

มุมมองการน าเสนอ ใชส้ าหรับน าเสนอขอ้มูลข้ึนเคร่ืองฉาย 

71  ตอบ 2.  Merge Cell ก็คือการรวมเซลล ์จากหลายเซลล ์เป็น เซลลเ์ดียว เพื่อเนน้หวัขอ้ หรือ จดัรูปแบบใหส้วยงาม 

72  ตอบ 1.  Split Cell ก็คือการแยกตาราง จากหน่ึงแถวหรือคอลมัน์ ออกเป็นหลายแถวหรือหลายคอลมัน์ 

73  ตอบ 1. คลิก File เลือก New การสร้างไฟลเ์อกสารใหม่ เราสามารถ ท าไดห้ลายวธีิ ตั้งแต่เปิดโปรแกรมก็จะมีใหส้ร้าง

ไดเ้ลยอตัโนมติั และ ไปท่ีริปบอน เมนู File เลือก New หรือ สร้างเอกสารใหม่ หรือ จะสร้างโดยการ กด Ctrl+N ก็ท า

ไดเ้ช่นกนั 

74  ตอบ 2. ความสามรถการท างานเอกสารหลากหลาย Microsoft Word คือโปรแกรมประเภท word processor ท่ีเหมาะ

ส าหรับการพิมพร์ายงาน พิมพจ์ดหมาย หรือจะใชส้ าหรับแตง่นิยายก็ยงัได ้เป็นหน่ึงในโปรแกรม ไมโครซอฟท์
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ออฟฟิศ ซ่ึงมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง หลากหลายเวอร์ชัน่ ความสามารถ เช่น พิมพจ์ดหมาย รายงาน ใส่ตาราง และ

บวกเลขได ้ใส่หมายเลขหนา้ แบบอตัโนมติั ปรับเปล่ียนรูปแบบตวัอกัษร ขนาด แทรกรูปภาพในเอกสาร อ่ืน ๆ 

75  ตอบ 2. ใชง้านง่าย ครอบคลุมความตอ้งการผูใ้ช ้แน่นอนวา่ โปรแกรม Word เป็นโปรแกรมท่ีเราใชต้ั้งแต่ สมยั ม.ตน้ 

จึงเป็นโปรแกรมท่ีใชง้านง่าย และ ครอบคลุมผูใ้ช ้ไดเ้กือบทุกวยั ไม่วา่จะเป็น วยัเรียน หรือ ท างาน แถบยงัมี ภาษาไทย 

ใหใ้ช ้ยิง่ง่ายต่อการใชง้านมากข้ึน 

76  ตอบ 4. แถบเมนูบาร์ จะเป็นแถบท่ีรวมค าสัง่ต่าง ๆ ไวใ้นแถบเมนู อีกขั้นหน่ึง เพ่ือใหเ้ราใชง้านได ้โดยกดท่ีเมนูใด 

เมนูหน่ึงท่ีเราตอ้งการ แลว้ก็จะมีค าสัง่ต่าง ๆ ปรากฏใหเ้ราใชง้านตามท่ีเราตอ้งการ 

77  ตอบ 1. Normal View ก็คือ มุมมองท่ีเราใชง้านปกติ ในการสร้างเอกสาร หรือ ปรับแต่ง ตวัอกัษร เคา้โครง ออกแบบ 

เป็นตน้ 

78  ตอบ 1. ตกแต่งพ้ืนหลงัใหแ้ก่สไลด ์Format Background ก็คือโหมดท่ีเอาไวต้กแต่งพ้ืนหลงัใหก้บัสไสดข์องเราเพ่ือ

ความสวยงาม ในการน าเสนองาน มีทั้ง รูปภาพ หรือ ลายต่าง ๆ ใหเ้ลือกใชง้านตามตอ้งการ 

79  ตอบ 3. From Design Template  พอเราเขา้มาในริปบอน Design ก็จะเจอกบัชุดรูปแบบ Template อตัโนมติัใหเ้รา

เลือกใชง้านหลากหลายรูปแบบเลย เป็นธีมเร่ิมตน้จะน าไปใชก้บังานน าเสนอโดยอตัโนมติั โดยจะมีการเปล่ียนของสี

ของธีม, ฟอนตข์องธีม, เอฟเฟ็กตข์องธีม และพ้ืนหลงัภาพน่ิง เป็นตน้ 

80  ตอบ 2. Mail Merge (จดหมายเวยีน) คือการท าจดหมายหลายๆ ฉบบัโดยมีเน้ือความเหมือนกนั แตมี่ช่ือและท่ีอยูผู่รั้บท่ี

ไม่เหมือนกนัเท่านั้น ซ่ึงแทนท่ีจะตอ้งพิมพจ์ดหมายแต่ละฉบบัส าหรับผูรั้บแต่ละราย ก็เพียงแต่สร้างไฟลท่ี์เก็บช่ือ - ท่ี

อยูไ่วก่้อน และสร้างไฟลท่ี์เก็บขอ้ความในจดหมายไวอี้กหน่ึงแยกจากกนั แลว้จึงน าขอมูลทั้งสองไปรวมหรือผนวกกนั 

ท าใหจ้ดหมายท่ีมีรูปแบบและขอ้ความท่ีเหมือนกนัหมด เวน้แต่ช่ือและท่ีอยูข่องผูรั้บเท่านั้น เม่ือตอ้งการจดหมายใน

ลกัษณะอยา่งน้ีอีก เช่น บตัรเชิญ รายงานผลการประกอบการ ท าใบแจง้หน้ีใบเสร็จใหลู้กคา้ ท าใบสญัญา เป็นตน้ 

81  ตอบ 3. Right justify ก็คือการท าใหต้วัอกัษรของเราไปชิดขวาสุด หรือ ทา้ยสุดของบรรทดันัน่เอง 

82  ตอบ 4. เลือกแท็บ Home คลิกเมาส์ขวาท่ีสไลดท่ี์ตอ้งการคดัลอก เลือก Copy Slide   ช่ือก็บอกอยูแ่ลว้ครับวา่ Copy ก็

คือการคดัลอกนัน่เอง ส่วน Duplicate ก็คือการท าซ ้ านัน่เอง แต่ผลก็จะออกมาคลา้ย ๆ และแตกต่างกนัในบางอยา่ง เช่น 
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เราท าการใส่ รูปภาพ รูปร่าง และ ใส่พ้ืนหลงั ใหก้บัสไลดข์องเรา ถา้เราคดัลอกมาพ้ืนหลงัก็จะไม่มาตาม มาแค่ รูปภาพ 

รูปร่าง แต่ถา้เราท าซ ้ าสไลด ์ก็จะมาครบทุกอยา่งท่ีเราท าไป  

83  ตอบ 3. คลิกเมาส์ขวาท่ี Slide ท่ีตอ้งการลบ เลือก Delete Slide  การลบ Slide ท าได ้2 วธีิ 1 คลิกขวาท่ี Slide ท่ีเรา

ตอ้งการท่ีจะลบแลว้เลือกลบสไลด ์วธีิท่ี 2 คลิกซา้ยท่ี Slide ท่ีเราตอ้งการลบ แลว้กดปุ่ม Delete ส่วน Cut ก็คือการตดั

ส่วนท่ีเราเลือกออกแต่ยงัไม่หายไปเรายงัสามารถยา้ยไปไวใ้นส่วนท่ีเราตอ้งการได ้

84  ตอบ 4. F12 การเซฟ ก็คือการป้องกนังานสูญหาย หรือ ป้องกนัการผิดพลาด ท่ีเกิดจากโปรแกรมเองก็ดี หรือ จาก

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ก็ดี การเซฟก็คือสร้างจุดมาร์คไวว้า่ เราท างานมาถึงจุดน้ีแลว้ก็มาร์คไว ้ถา้ไม่มาร์คไวง้านท่ีท ามา

ทั้งหมดก็จะกลบัไปเป็นเหมือนตอนท่ีเราเพ่ิงเร่ิมท านัน่เอง เซฟงานมีหลายวธีิ ไดแ้ก่ เซฟโดยการกดท่ี ริปบอน ไฟล ์

กด บนัทึก หรือ ใชเ้มนูลดัในแถบเคร่ืองมือด่วน หรือ ใชคี้ยล์ดั Ctrl+S ยงัมีอีก โดยการกด F12 เป็นตน้ 

85  ตอบ  1. F2 ก็คือ ปุ่มลดัในการแกไ้ขขอ้มูลในเซลล ์ขอ้มูลท่ีเราเคยกรอกไปในเซลลก่์อนหนา้ก็จะไม่หายไปถา้เรากด 

F2 แต่ถา้เราคลิกซา้ยท่ีเซลลอ์ยา่งเดียว แลว้กดพิมพอ์กัษรก็จะถูกแทรกดว้ยอกัษรตวัใหม่ทนัที แต่ถา้ดบัเบิลคลิกแลว้

เอาเคอร์เซอร์ไปไวห้ลงัสุดหรือต าแหน่งท่ีเราตอ้งการท่ีจะแกไ้ข ก็ท าไดเ้ช่นกนั โดยท่ีขอ้ความก็จะไม่หายไป 

86  ตอบ 3. เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บเวบ็เพจทั้งหลายท่ีขอ้งกบัความสมัพนัธ์กนั คือ Web Site จะประกอบไปดว้ยหลายๆ page 

87  ตอบ 2. เอกสารแต่ละหนา้ท่ีแสดงบนอินเตอร์เน็ต หรือ หนา้ เพจนัน่เอง 

88  ตอบ 1. แคช(Cache)  คือ google จะเก็บขอมูลของหนา้เวบ็ต่างไวใ้นฐานขอ้มูล แคช(Cache) เพื่อความรวดเร็วในการ

เขา้ถึงขอ้มูลในคร้ังต่อไป บางคร้ังเวบ็ไซตท่ี์ถูกเก็บไวถู้กลบไปแลว้ แต่ google ยงัคงเก็บหนา้ของเวบ็นั้นไวใ้น แคช

(Cache) 

89  ตอบ 4. Data/Knowledge คือ Data/Knowledge เป็นประเภทคลงัขอ้มูล 

90  ตอบ 3. Bittorrent คือ Bittorrent เป็น เวบ็ท่ีใหบ้ริการในการแชร์ขอ้มูลร่วมกนัโดยแยกเป็นส่วน แต ่ขอ้  Box , 

Dropbox , Google Drive เป็นบริการจดัเก็บไฟลบ์นคราวด ์(Cloud) หรือ ใน Sever ของตนเอง โดยอาศยัการรับส่ง

ขอ้มูลผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 


