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แบบทดสอบเทคนิคการจัดท า Power point เพื่อการน าเสนอ 

1. โปรแกรม Ms-Powerpoint เหมาะส าหรับงานประเภทใด 

ก. งานด้านพิมพ์เอกสาร  ข. งานน าเสนอ 

ค. งานตกแต่งภาพ  ง. งานตารางค านวณ 

2. พ้ืนที่การท างานของ PowerPoint เรียกว่าอะไร 

ก. เดสก์ท็อป   ข. หน้าจอ 

ค. การน าเสนองาน  ง. สไลด์ 

3. โปรแกรม Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมท างานประเภทใด 

ก. โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์ ข. โปรแกรมประมวลผลค าท่ีใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ 

ค. โปรแกรมน าเสนอผลงาน  ง. โปรแกรมส าหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการค านวณ 

4. การก าหนดขนาดของสไลด์จะต้องไปก าหนดตรงส่วนใด 

ก. มุมมอง   ข. ออกแบบ 

ค. แทรก   ง. หน้าแรก 

5. การก าหนดสีพ้ืนหลังเป็นสีเดียวควรเลือกเติมสีแบบใดต่อไปนี้ถูกต้อง 

ก. เติมแบบทึบ   ข. เติมไล่ระดับ 

ค. เติมรูปภาพหรือพ้ืนผิว  ง. เติมลวดลาย 

6. การก าหนดใส่สีให้กับพื้นหลังจะต้องไปที่เมนูใด 

ก. มุมมอง   ข. แทรก 

ค. หน้าแรก   ง. ออกแบบ 

7. ข้อใดคือขั้นตอนการน าเข้าภาพจากภายนอกมาใช้ในสไลด์ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

ก. แทรก -> เปิด > รูปภาพ  ข. แทรก -> รูปภาพ 
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ค. ไฟล์ -> รูปภาพ   ง. ไฟล์ -> เปิด > รูปภาพ 

8. ถ้าจะน าภาพในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 ให้ภาพไม่มีพ้ืนหลังควรเลือกภาพชนิดใด 

ก. .Bmp  ข. .Png 

ค. .Gif   ง. .Jpeg 

9. Ribbon (ริบบอน) คืออะไร 

ก. ส่วนที่จัดเก็บแท็บค าสั่งและเครื่องมือต่าง ๆ  ข. ส่วนหัวเรื่อง 

ค. มุมมองการท างาน     ง. พ้ืนที่ส าหรับใช้ออกแบบ 

10. หากต้องการวาดรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสควรกดปุ่มใดร่วมกับการวาดรูป 

ก. Ctrl     ข. Caps Lock 

ค. Alt     ง. Shift 

11. การน าเสียงลงในสไลด์ควรเลือกไฟล์เสียงชนิดใด 

ก. mp1     ข. mp2 

ค. mp3     ง. mp4 

12. การน าวีดีโอลงในสไลด์ควรเลือกไฟล์วีดีโอชนิดใด 

ก. .Jpeg     ข. .Gif 

ค. .mp3     ง. .mp4 

13. ค าสั่งการน าเสนอภาพนิ่งสามารถใช้ปุ่มใดต่อไปนี้ 

ก. F3     ข. F4 

ค. F5     ง. F6 

14. ข้อใดคือขั้นตอนการท าไฮเปอร์ลิงค์เพ่ือใช้เชื่อมโยงในสไลด์ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

ก. ไฟล์ -> ไฮเปอร์ลิงค์     ข. ไฟล์ -> เปิด > ไฮเปอร์ลิงค ์
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ค. แทรก -> ไฮเปอร์ลิงค์     ง. แทรก -> เปิด > ไฮเปอร์ลิงค์ 

15. การบันทึกเพ่ือให้สามารถกลับมาแก้ไขในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ควรบันทึกเป็นนามสกุลใด 

ก. .pdf     ข. .psd 

ค. .pptx    ง. .ppsx 

16. ถ้าเราต้องการแทรกมุมมองไม้บรรทัดในหน้าภาพนิ่งจะใช้ค าสั่งใด 

ก. เลือกแท็บมุมมอง>คลิกเลือกไม้บรรทัด  ข. เลือกแท็บแทรก>คลิกเลือกไม้บรรทัด 

ค. เลือกแท็บออกแบบ>คลิกเลือกไม้บรรทัด           ง. เลอืกแท็บภาพเคลื่อนไหว>คลิกเลือกไม้บรรทัด 

17. เมื่อต้องการเพ่ิมภาพนิ่ง (Slide) จะใช้ค าสั่งใด 

ก. แท็บหน้าแรก>สร้างภาพนิ่ง   ข. แท็บแทรก>แทรกภาพนิ่ง 

ค. แท็บภาพเคลื่อนไหว>สร้างภาพนิ่ง  ง. แท็บออกแบบ>สร้างภาพนิ่ง 

18. ถ้าต้องการเปิดโฟลเดอร์ Picture ที่อยู่บนหน้าจอ Desktop เราควรคลิกเมาส์อย่างไร 

ก. กดปุ่มซ้ายของเมาส์ติดๆกัน 2 ครั้ง   ข. กดปุ่มขวาของเมาส์ติดๆกัน 2 ครั้ง 

ค. กดปุ่มขวาของเมาส์ 1 ครั้ง    ง. กดปุ่มซ้ายของเมาส์ 1 ครั้ง 

19. ถ้าต้องการออกจากการน าเสนอภาพนิ่งให้กดปุ่มใด 

ก. End     ข. Esc 

ค. Ctrl + F4    ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 

20. การเชื่อมโยงข้อความจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่งในเอกสารเดียวกันต้องท าอย่างไร 

ก. เลือกข้อความที่ต้องการเชื่อมโยง > เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติ > เลือกต าแหน่งการเชื่อมโยง > เลือกเอกสาร > 

ตกลง 

ข. เลือกข้อความที่ต้องการเชื่อมโยง > คลิกขวา > เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงไปยัง : ต าแหน่งในเอกสาร

นี้ > เลือกต าแหน่งการเชื่อมโยง > เลือกเอกสาร > ตกลง 
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ค. เลือกข้อความที่ต้องการเชื่อมโยง > คลิกขวา > เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงไปยัง : ต าแหน่งในเอกสาร

นี้ > ตกลง     

ง. เลือกข้อความที่ต้องการเชื่อมโยง > คลิกขวา > เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงไปยัง : ต าแหน่งในเอกสาร

นี้ > เลือกเอกสาร > ตกลง 

--------------------------------------------- 
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