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คำนำ
เอกสารประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author ชุดนี้
ได้จดั ทาขึ้น เพื่อใช้เป็ นส่ วนหนึ่งในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยเน้นผู เ้ รี ยนเป็ นสาคัญให้สามารถพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ย วกับ
โปรแกรม Desktop Author ทั้งนี้ ได้ขยายผลในด้านเนื้ อหาให้กว้างและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น ซึ่งผูเ้ รี ยน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน และใช้ในอนาคตได้ เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง
การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author ชุดนี้ มีท้ งั หมด 6 เล่ม ในแต่ละเล่ม มีความ
ต่อเนื่องของความรู ้ ดังนั้นผูเ้ รี ยนจึงควรศึกษาตามขั้นตอนทีละชุดไม่ควรข้าม เพราะอาจจะทาให้
เกิดความไม่เข้าใจในเนื้ อหา
เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author เล่มที่ 1
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author ผูเ้ รี ยนควรอ่านคาแนะนาการใช้ให้เข้าใจก่อนเป็ นลาดับ
แรก และปฏิบตั ิตามด้วยความซื่ อสัตย์ต่อตนเอง เพื่อผลที่ดีในการสร้างองค์ความรู ้ที่ยงั่ ยืนแก่ตวั
ผูเ้ รี ยน

ประวิทย์ คาพุม่
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คำชี้แจงเอกสำรประกอบกำรเรียน
เรื่ อง กำรสร้ ำง e-Book ด้ วยโปรแกรม Desktop Author
เอกสารประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ประกอบด้วย 6 เล่มคือ
เล่มที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author
เล่มที่ 2 การเริ่ มต้นสร้างหนังสื อ
เล่มที่ 3 ข้อความ ภาพ และเสี ยง
เล่มที่ 4 การสร้างปุ่ มและการเชื่อมโยง
เล่มที่ 5 การสร้างแบบทดสอบ
เล่มที่ 6 การเผยแพร่ ผลงาน
เอกสารประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 6 เล่ม เป็ นเอกสารประกอบการเรี ยน ที่มีการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการเรี ยนรู ้ที่แปลกใหม่ นักเรี ยนได้รับประสบการณ์จากการเรี ยนรู ้โดยตรง เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ สามารถทาให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยความสนุ กสนาน ได้รับความรู ้และความเพลิดเพลิน
โดยยึดหลักการว่านักเรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้รวมทั้งการยึดหลัก
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 นักเรี ยนสามารถนาความรู ้และทักษะในการอ่านที่ได้จากการทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน และการศึกษาหาความรู ้ต่อไปในอนาคต
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คำชี้แจงสำหรับครู
เอกสารประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Authorเล่มนี้ใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีข้ นั ตอนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ดังนี้
1. ครู แจกเอกสารประกอบการเรี ยน เล่มนี้ ให้นกั เรี ยน
2. ครู ช้ ีแจงการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน ให้นกั เรี ยนทราบก่อนลงมือปฏิบตั ิ
3. ครู ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อดูวา่ นักเรี ยนมีพ้นื ฐานความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยนมากน้อยเพียงใด
4. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษา เอกสารประกอบการเรี ยนเล่มนี้ และทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 1 และ 2
เพื่อให้นกั เรี ยนได้ทบทวนและเกิดความรู ้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
5. ครู ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อดูวา่ นักเรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจหลังเรี ยน
มากน้อยเพียงใด
6. ครู สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และบันทึกผล
7. ครู ตรวจคะแนนและบันทึกผลลงในแบบเก็บคะแนน
8. ครู แจ้งคะแนนให้นกั เรี ยนทราบและชมเชยนักเรี ยนพร้อมให้คาแนะนาเพิ่มเติม
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คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
เอกสารประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Authorเล่มนี้ใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีข้ นั ตอนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ดังนี้
ศึกษำก่อนลงมือปฏิบัติกจิ กรรม
1. นักเรี ยนฟังคาชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน ให้เข้าใจ
2. ให้นกั เรี ยนรับเอกสารประกอบการเรี ยนเล่มนี้
3. นักเรี ยนเริ่ มทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อประเมินดูวา่ นักเรี ยนมีพ้นื ฐานความรู ้ ความเข้าใจ
มากน้อยเพียงใด
4. ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาทาความเข้าใจให้ดีต้ งั แต่หน้าแรกถึงหน้าสุ ดท้ายตามลาดับอย่า
ข้ามขั้นตอนและทากิจกรรมท้ายเล่ม
5. เมื่อพบคาชี้แจงหรื อคาถามในแต่ละเล่มของเอกสารประกอบการเรี ยน
ให้นกั เรี ยนอ่านและทากิจกรรมที่กาหนดให้อย่างรอบคอบ
6. ส่ งผลงานการทากิจกรรมการเรี ยนรู ้จากท้ายเล่มเอกสารประกอบการเรี ยน เพื่อให้ครู
ตรวจและบันทึกผล
7. เมื่อทาแบบฝึ กหัดเสร็ จแล้วจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย
8. เมื่อนักเรี ยนทุกคนทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ครบแล้วให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ด้วย
ความตั้งใจและซื่ อสัตย์
9. รับฟังการบอกคะแนนคาชมเชยและคาแนะนาเพิ่มเติมจากครู
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บทบำทของนักเรียน
ครู ต้องแจ้ งให้ นักเรี ยนทรำบถึงบทบำทของนักเรียน ดังต่ อไปนี้
1. นักเรี ยนต้องอ่านคาสั่งและปฏิบตั ิตามขั้นตอนอย่างระมัดระวัง
2. นักเรี ยนต้องพยายามทากิจกรรมต่าง ๆ จนสุ ดความสามารถ
3. นักเรี ยนต้องตั้งใจปฏิบตั ิงานอย่างจริ งจัง ไม่ชวนเพื่อนพูดคุยออกนอกเรื่ อง
4. หลังจากปฏิบตั ิกิจกรรมแล้ว นักเรี ยนจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นเข้าที่ให้เรี ยบร้อย
5. เนื่องจากมีเวลาจากัด นักเรี ยนต้องตั้งใจทากิจกรรมให้เสร็ จอย่างรวดเร็ ว
6. นักเรี ยนต้องใช้สื่อหรื ออุปกรณ์อย่างระมัดระวัง
มำตรฐำน / ตัวชี้วดั ชั้นปี
มำตรฐำน ง3.1
เข้าใจ เห็ นคุ ณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การ
เรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทางานและอาชี พอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และมี
คุณธรรม
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. อธิ บายหลักการ และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศง 3.1 ม. 2/2
2. ใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน ง 3.1 ม. 2/4
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แบบทดสอบก่อนเรียน
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวและทาเครื่ องหมายกากบาท () ลงใน
กระดาษคาตอบ (10 คะแนน)
1. ข้อใดให้ความหมายของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องที่สุด
ก. หนังสื อที่ประกอบไปด้วยข้อความ ภาพและเสี ยง
ข. หนังสื อที่สามารถสั่งพิมพ์ทางเครื่ องพิมพ์ได้
ค. หนังสื อที่สามารถเปิ ดอ่านได้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์
ง. หนังสื อที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเปิ ดอ่านได้เหมือนหนังสื อจริ ง
2. E-Book ย่อมาจากคาในภาษาอังกฤษในข้อใด
ก. E learning Book
ข. Electronic Book
ค. Electron Book
ง. Electrolux Book
3. ข้อใดเป็ นความสามารถของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเหมือนกับหนังสื อจริ ง
ก. นาเสนอข้อมูลเสี ยงได้
ข. นาเสนอการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลหน้าอื่นๆ ได้
ค. นาเสนอข้อมูลแบบข้อความและรู ปภาพได้
ง. นาเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว หรื อภาพวิดีโอได้
4. ซอฟต์แวร์ Reader จะเกี่ยวข้องกับหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์อย่างไร
ก. ซอฟต์แวร์สาหรับการเขียน
ข. ซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบ
ค. ซอฟต์แวร์สาหรับการถอดรหัส
ง. ซอฟต์แวร์ สาหรับการอ่าน
5. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. แฟ้มสกุล .opfต้องใช้โปรแกรม Flip Viewer ในการอ่าน
ข. แฟ้มสกุล .swfต้องใช้โปรแกรม Flash Player ในการอ่าน
ค. แฟ้มสกุล doc ต้องใช้โปรแกรม Power Point ในการอ่าน
ง. แฟ้มสกุล .dnlต้องใช้โปรแกรม DNL Reader ในการอ่าน
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6. ในการสร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถนาเข้าแฟ้ม (Import) ได้หลายประเภท ยกเว้น
ก. แฟ้มเอกสาร (doc, txt)
ข. แฟ้มระบบ (dll, sys)
ค. แฟ้มรู ปภาพ (jpg, gif)
ง. แฟ้ม เสี ยงและวิดีโอ (mp3, avi)
7. ข้อใดไม่ ใช่ ความสามารถของโปรแกรม Desktop Author
ก. สร้างสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในรู ปแบบหน้าพลิก 3 มิติ
ข. สร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลกั ษณะเหมือนหนังสื อจริ ง
ค. ดาวน์โหลดหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์จากเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ง. สร้าง Screen Sever สาหรับการรักษาอายุจอภาพคอมพิวเตอร์
8.ข้อใดไม่ ใช่ คุณสมบัติของโปรแกรม Desktop Author
ก. ไฟล์มีขนาดใหญ่สามารถดาวน์โหลดและส่ งข้อมูลได้ชา้
ข. มีลกั ษณะคล้ายกับหนังสื อซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ออ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย
ค. สามารถส่ งต่อได้ง่ายโดยการส่ งผ่านอีเมล์ หรื อระบบเครื อข่าย
ง. สามารถแทรกเสี ยงเพลง ภาพเคลื่อนไหว หรื อเสี ยงบรรยายได้

9. ถ้าไม่มี
ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะมีวธิ ีการเรี ยกใช้โปรแกรม Desktop Author
อย่างไร
ก. Start // Program // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4
ข. Program // Start // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4
ค. DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4 // Program // Start
ง. Program // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4 // Start
10. โปรแกรมจะแสดงเลขหน้าและจานวนหน้าที่ส่วนใด
ก. แถบหัวเรื่ อง
ข. แถบเมนู
ค. แถบเครื่ องมือ
ง. แถบสถานะ
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กระดำษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน

ชื่อ................................................. ชั้น...............เลขที่.....................
ข้ อ

ก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
รวม

ข

ค

ง
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ใบควำมรู้ เรื่ อง ควำมรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับ DeskTop Author
ควำมหมำยของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อ e-Book ย่อมาจากคาว่า electronic book หมายถึงหนังสื อที่
สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะคล้ายหนังสื อจริ งสามารถเปิ ดอ่านได้ในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และมีลกั ษณะพิเศษคือสามารถสื่ อสารกับผูอ้ ่านในลักษณะของมัลติมีเดียได้ได้แก่
ข้อความ ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และเสี ยงแต่ยงั คงรักษารู ปแบบความเป็ นหนังสื อไว้ไม่วา่ จะเป็ น
รู ปร่ างหรื อลักษณะการเปิ ดอ่าน
โปรแกรมทีใ่ ช้ สร้ ำงหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมที่นิยมใช้สร้าง e-Book มีอยูห่ ลายโปรแกรม แต่ที่นิยมใช้กนั มากในปั จจุบนั ได้แก่
1. โปรแกรมชุด FilpAlbum
2. โปรแกรม DeskTop Author
3. โปรแกรม Flip Flash Album

FilpAlbum

DeskTop Author

Flip Flash Album

ชุดโปรแกรมทั้ง 3 จะต้องติดตั้งโปรแกรมสาหรับอ่าน (Reader) หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
มิฉะนั้นแล้วจะเปิ ดหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ ประกอบด้วย
1.1 โปรแกรมชุด FlipAlbumจะมีแฟ้มนามสกุล .opfต้องใช้โปรแกรม Flip Viewer
1.2 โปรแกรมชุด DeskTop Author จะมีแฟ้มนามสกุล .dmlต้องใช้โปรแกรม DNL Reader
1.3 โปรแกรมชุด Flip Flash Album จะมีแฟ้มนามสกุล .swfต้องใช้โปรแกรม Flash Player

Flip Viewer

DNL Reader

Flash Player
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โปรแกรม Desktop Author
โปรแกรม Desktop Author เป็ นโปรแกรมสร้างหนังสื อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่มี
ลักษณะคล้ายกับหนังสื อจริ ง คือ มีหน้าปก สารบัญ ข้อความ รู ปภาพสามารถแทรกภาพเคลื่อนไหว
ไฟล์ภาพยนตร์ ไฟล์ Flash เพิ่มเสี ยงบรรยายสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ผลงานที่ได้มีขนาดไฟล์
เล็กทาให้สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บ หรื อ ส่ งผ่านอีเมล์และสามารถเผยแพร่ ผา่ นระบบเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตได้
คุณสมบัติของ Desktop Author
ไฟล์มีขนาดเล็ก ช่วยให้ง่ายในการดาวน์โหลด และส่ งข้อมูล
มีลกั ษณะคล้ายกับหนังสื อซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย
สามารถสั่งพิมพ์หน้าแต่ละหน้า หรื อทั้งหมดของหนังสื อได้
ผูใ้ ช้สามารถส่ งต่อได้ง่ายโดยการส่ งผ่านอีเมล์ หรื อระบบเครื อข่าย
สามารถใช้ได้ท้ งั เครื่ องคอมพิวเตอร์ PC และ Note Book
ผลงานเป็ นได้ท้ งั สื่ อ Offline ในรู ปแบบ .exe สื่ อออนไลน์ .html + .dnlที่มีขนาดเล็กเหมาะ
สาหรับการนาเสนอผ่านเว็บไซต์แต่การเรี ยกดูจาเป็ นต้องติดตั้ง DNL Reader ก่อนจึงจะแสดงผลได้
และ Screen Saver (.scr) สาหรับการรักษาอายุจอภาพคอมพิวเตอร์ดว้ ยสื่ อที่สร้างสรรค์ได้ดว้ ย
ตัวเอง
กำรติดตั้งโปรแกรม Desktop Author
1. ดาวน์โหลด File Program หลังจากดาวน์โหลดมาแล้วให้แตกไฟล์ที่ Zip ไว้ จะได้ไฟล์
ชื่อDTAEVL.EXE

2. ให้ดบั เบิลคลิกไฟล์ DTAEVL.EXE จะปรากฏกรอบเริ่ มต้นการติดตั้ง ดังภาพ
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3. จากนั้น จะแสดงกรอบยินดีตอ้ นรับ (Welcome to the DeskTopAuthor) ให้คลิกปุ่ มNext
เพื่อดาเนินการต่อไป

4. จะปรากฏหน้าต่าง ข้อตกลงเกี่ยวลิขสิ ทธิ์ โปรแกรมDeskTop Author
ให้คลิกเลือก I accept the license agreement แล้วคลิกปุ่ มNext >

Trip…
โปรแกรมเวอร์ชันทดลองใช้ จะสามารถ
สร้างหน้าหนังสือได้ 2 หน้า ถ้าต้องการ
สร้างหน้าหนังสือได้ไม่จากัดจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนโปรแกรม
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5. ให้ป้อนชื่อผูใ้ ช้และสถานที่ทางาน และเลือกรู ปแบบการใช้งาน ดังภาพ จากนั้นให้คลิก
ปุ่ มNext >
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6. กาหนดที่ต้ งั ของไฟล์โปรแกรม จากนั้นให้คลิกปุ่ มNext >เพื่อดาเนินการต่อไป

7. คลิกปุ่ มNext >เริ่ มต้นติดตั้งโปรแกรมต่อไป
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9. โปรแกรมกาลังดาเนิ นการติดตั้ง ให้รอประมาณ ไม่เกิน 1 นาทีเสร็ จสิ้ นการลงโปรแกรม

ส่ วนประกอบของโปรแกรมDesktop Author
16 17 18 19 20 21 22
1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

1. Newใช้สาหรับการสร้างงานใหม่
2. Openใช้สาหรับเปิ ดงานที่มีอยูแ่ ล้วเพื่อดูหรื อแก้ไข
3. Saveใช้สาหรับบันทึกไฟล์งานที่ได้ทาขึ้น
4. Pageใช้สาหรับชมตัวอย่าง (Preview) งานที่ได้ทาขึ้นมา
5. Package (EXE)ใช้บีบอัดไฟล์งานทั้งหมดที่ทาขึ้นมาให้รวมเป็ นไฟล์เดียวโดยมี
นามสกุลเป็ น .EXE
6. Package (DNL)ใช้บีบอัดไฟล์งานทั้งหมดที่ทาขึ้นมาให้รวมเป็ นไฟล์เดียวโดยมี
นามสกุลเป็ น .DNL สาหรับการทาเว็บไซต์
7. Package (DRM)ใช้ป้องกันไฟล์งานทั้งหมดที่ทาขึ้นมาเพื่อนาเสนอในเว็บไซต์ไฟล์เดียว
โดยมีนามสกุลเป็ น .DRM
8. Package (SCR)ใช้ในการทา Screen Saver
9. Publishใช้สาหรับใส่ ไฟล์ DNL ลงในเว็บไซต์
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10. Uploadใช้สาหรับ Upload ไฟล์ที่ได้ทาขึ้นเว็บไซต์
11. Eazyformใช้ในการแทรกคาถาม คาตอบ และเพิ่ม Object ต่างๆลงในงาน
12. Refreshใช้สาหรับ Refresh งานที่ทา
13. Propertiesใช้ต้ งั ค่าต่างๆของ งานที่ทา
14. Templateใช้เลือกรู ปแบบต่างๆ ให้กบั ชิ้นงาน
15. Buttonsใช้เลือกปุ่ มต่างๆที่จะให้มีในงานของเรา
16. File คาสั่ง สร้าง เปิ ด บันทึก ชิ้นงาน
17. Edit คาสั่ง คัดลอก วาง ตัด เลือกข้อความหรื อวัตถุ
18. View คาสั่ง การจัดการแถบเครื่ องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม
19. Insert คาสั่ง แทรกมัลติมีเดีย ข้อความ รู ปภาพ
20. Tools เครื่ องมือ แก้ไขการเชื่ อมโยง ความโปร่ งใสของหน้ากระดาษ
21. Control เครื่ องมือ ลบ เคลื่อนย้าย หน้ากระดาษ
22. Window เครื่ องมือ เลือกเปิ ดหน้าต่างชิ้นงาน
กำรใช้ งำน Tool และแถบเครื่ องมือ
แถบเครื่ องมืออื่น ๆ เป็ นแถบเครื่ องมือที่ใช้สาหรับการจัดการในหนังสื อ ที่ใช้บ่อยๆ
แบ่งเป็ น 5 ส่ วน คือ
1. Page เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาหรับการจัดการเกี่ยวกับหน้าของหนังสื อ เช่น เพิม่ หน้า ลบ
หน้า เป็ นต้น
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2. Insert เป็ นกลุ่มเครื่ องมือที่ใช้งานเกี่ยวกับการแทรก วัตถุต่างๆ เข้ามาไว้ในหนังสื อ เช่น
แทรกกล่องข้อความ แทรกรู ปภาพ เป็ นต้น

3. Edit เป็ นกลุ่มเครื่ องมือที่ใช้เกี่ยวกับการแก้ไขทั้งหมด เช่น การตัด คัดลอก หรื อการลบ
เป็ นต้น
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4. Change เป็ นกลุ่มเครื่ องมือที่ใช้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ เช่น การเปลี่ยนจุดเชื่ อม
โยงการเปลี่ยนรู ปภาพ เป็ นต้น

5. Colourเป็ นกลุ่มเครื่ องมือเกี่ยวกับการกาหนดสี และขอบสี เป็ นต้น

แถบเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดวางวัตถุ
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ใบกิจกรรมที่ 1
คำชี้แจงให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)
1. หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อ e-bookหมายถึง
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2. โปรแกรม Desktop Author คืออะไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. คุณสมบัติของ Desktop Author มีอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
4. ให้อธิบายการใช้งานคาสั่งต่อไปนี้
4.1 New…………………………………………………………………………
4.2 Open…………………………………………………………………………
4.3 Save…………………………………………………………………………
5. ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างเครื่ องมือของโปรแกรม Desktop Author มาอย่างน้อย 5 คาสั่ง พร้อมทั้ง
อธิบายการใช้
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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ใบกิจกรรมที่ 2
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนติดตั้งโปรแกรม Desktop Authorที่ครู เตรี ยมไว้ให้ (10 คะแนน)

ตังใจหน่
้
อยนะ

ครับ
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แบบทดสอบหลังเรียน
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวและทาเครื่ องหมายกากบาท () ลงใน
กระดาษคาตอบ (10 คะแนน)
1. e-Book ย่อมาจากคาในภาษาอังกฤษในข้อใด
ก. E learning Book
ข. Electronic Book
ค. Electron Book
ง. Electrolux Book
2. ข้อใดให้ความหมายของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องที่สุด
ก. หนังสื อที่ประกอบไปด้วยข้อความ ภาพและเสี ยง
ข. หนังสื อที่สามารถสั่งพิมพ์ทางเครื่ องพิมพ์ได้
ค. หนังสื อที่สามารถเปิ ดอ่านได้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์
ง. หนังสื อที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเปิ ดอ่านได้เหมือนหนังสื อจริ ง
3. ซอฟต์แวร์ Reader จะเกี่ยวข้องกับหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์อย่างไร
ก. ซอฟต์แวร์สาหรับการเขียน
ข. ซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบ
ค. ซอฟต์แวร์สาหรับการถอดรหัส
ง. ซอฟต์แวร์ สาหรับการอ่าน
4. ข้อใดเป็ นความสามารถของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเหมือนกับหนังสื อจริ ง
ก. นาเสนอข้อมูลเสี ยงได้
ข. นาเสนอการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลหน้าอื่นๆ ได้
ค. นาเสนอข้อมูลแบบข้อความและรู ปภาพได้
ง. นาเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว หรื อภาพวิดีโอได้
5. ในการสร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถนาเข้าแฟ้ ม (Import) ได้หลายประเภท ยกเว้น
ก. แฟ้มเอกสาร (doc, txt)
ข. แฟ้มระบบ (dll, sys)
ค. แฟ้มรู ปภาพ (jpg, gif)
ง. แฟ้ม เสี ยงและวิดีโอ (mp3, avi)

20

6. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. แฟ้มสกุล .opfต้องใช้โปรแกรม Flip Viewer ในการอ่าน
ข. แฟ้มสกุล .swfต้องใช้โปรแกรม Flash Player ในการอ่าน
ค. แฟ้มสกุล doc ต้องใช้โปรแกรม Power Point ในการอ่าน
ง. แฟ้มสกุล .dnlต้องใช้โปรแกรม DNL Reader ในการอ่าน
7.ข้อใดไม่ ใช่ คุณสมบัติของโปรแกรม Desktop Author
ก. ไฟล์มีขนาดใหญ่สามารถดาวน์โหลดและส่ งข้อมูลได้ชา้
ข. มีลกั ษณะคล้ายกับหนังสื อซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ออ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย
ค. สามารถส่ งต่อได้ง่ายโดยการส่ งผ่านอีเมล์ หรื อระบบเครื อข่าย
ง. สามารถแทรกเสี ยงเพลง ภาพเคลื่อนไหว หรื อเสี ยงบรรยายได้
8. ข้อใดไม่ ใช่ ความสามารถของโปรแกรม Desktop Author
ก. สร้างสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในรู ปแบบหน้าพลิก 3 มิติ
ข. สร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลกั ษณะเหมือนหนังสื อจริ ง
ค. ดาวน์โหลดหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์จากเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ง. สร้าง Screen Sever สาหรับการรักษาอายุจอภาพคอมพิวเตอร์
9. โปรแกรมจะแสดงเลขหน้าและจานวนหน้าที่ส่วนใด
ก. แถบหัวเรื่ อง
ข. แถบเมนู
ค. แถบเครื่ องมือ
ง. แถบสถานะ

10. ถ้าไม่มี
ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะมีวธิ ีการเรี ยกใช้โปรแกรม Desktop Author
อย่างไร
ก. Start // Program // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4
ข. Program // Start // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4
ค. DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4 // Program // Start
ง. Program // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4 // Start
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กระดำษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน

ชื่อ................................................. ชั้น...............เลขที่.....................
ข้ อ

ก
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
รวม
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ค

ง
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ภำคผนวก
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1
คำชี้แจงให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)
1. หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อ e-bookหมายถึง
หนังสื อที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะคล้ายหนังสื อจริ งสามารถเปิ ดอ่าน
ได้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์
2. โปรแกรม Desktop Author คืออะไร
โปรแกรมสร้างหนังสื อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่มีลกั ษณะคล้ายกับหนังสื อจริ ง
ผลงานที่ได้มีขนาดไฟล์เล็ก
3. คุณสมบัติของ Desktop Author มีอะไรบ้าง
ไฟล์มีขนาดเล็ก ช่วยให้ง่ายในการดาวน์โหลด และส่ งข้อมูล
มีลกั ษณะคล้ายกับหนังสื อซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย
สามารถสั่งพิมพ์หน้าแต่ละหน้า หรื อทั้งหมดของหนังสื อได้
ผูใ้ ช้สามารถส่ งต่อได้ง่ายโดยการส่ งผ่านอีเมล์ หรื อระบบเครื อข่าย
สามารถใช้ได้ท้ งั เครื่ องคอมพิวเตอร์ PC และ Note Book
4. ให้อธิ บายการใช้งานคาสั่งต่อไปนี้
4.1 Newใช้สาหรับการสร้างงานใหม่
4.2 Openใช้สาหรับเปิ ดงานที่มีอยูแ่ ล้วเพื่อดูหรื อแก้ไข
4.3 Saveใช้สาหรับบันทึกไฟล์งานที่ได้ทาขึ้น
5. ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างเครื่ องมือของโปรแกรม Desktop Author มาอย่างน้อย 5 คาสั่ง พร้อมทั้ง
อธิบายการใช้
(ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของครู ผสู ้ อน)
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 2
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนติดตั้งโปรแกรม Desktop Authorที่ครู เตรี ยมไว้ให้ (10 คะแนน)

ตังใจหน่
้
อยนะ

ครับ

(ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของครู ผ้ ูสอน)
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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