
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน  
เรื่อง การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม  Desktop Author  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

เล่มที่ 1 เรื่อง  

ประวิทย์  ค าพุ่ม  
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author 



 
  

ค ำน ำ 
 

 เอกสารประกอบการเรียนรู้ เร่ือง การสร้าง e-Book ดว้ยโปรแกรม Desktop Author ชุดน้ี 
ไดจ้ดัท าข้ึน เพื่อใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการเรียนรู้ของผูเ้รียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัให้สามารถพฒันาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั 
โปรแกรม Desktop Author ทั้งน้ี ไดข้ยายผลในดา้นเน้ือหาใหก้วา้งและชดัเจนมากยิง่ข้ึน ซ่ึงผูเ้รียน
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั และใชใ้นอนาคตได ้เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง 
การสร้าง e-Book ดว้ยโปรแกรม Desktop Author ชุดน้ี มีทั้งหมด 6 เล่ม ในแต่ละเล่ม มีความ
ต่อเน่ืองของความรู้ ดงันั้นผูเ้รียนจึงควรศึกษาตามขั้นตอนทีละชุดไม่ควรขา้ม เพราะอาจจะท าให้
เกิดความไม่เขา้ใจในเน้ือหา 
 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การสร้าง e-Book ดว้ยโปรแกรม Desktop Author  เล่มท่ี 1 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั Desktop Author  ผูเ้รียนควรอ่านค าแนะน าการใชใ้หเ้ขา้ใจก่อนเป็นล าดบั
แรก และปฏิบติัตามดว้ยความซ่ือสัตยต่์อตนเอง เพื่อผลท่ีดีในการสร้างองคค์วามรู้ท่ีย ัง่ยนืแก่ตวั
ผูเ้รียน 
 
 

 
ประวทิย ์ค  าพุม่ 

 
 

  



 
  

 

สำรบัญ 
เร่ือง                                                                                                              หน้ำ 
ค าช้ีแจงส าหรับใชเ้อกสารประกอบการเรียน      1 
ค าช้ีแจงส าหรับครู         2 
ค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียน         3 
บทบาทของนกัเรียน         4 
มาตรฐาน / ตวัช้ีวดัชั้นปี         4 
แบบทดสอบก่อนเรียน         5 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน       7 
ใบความรู้ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั Desktop Author       8 
ใบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1         17 
ใบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2         18 
แบบทดสอบหลงัเรียน         19 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลงัเรียน       21 
ภาคผนวก           22 

 เฉลยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1       23 
 เฉลยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2        24 
 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน        25 
 เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน        26 
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ค ำช้ีแจงเอกสำรประกอบกำรเรียน 
เร่ือง กำรสร้ำง e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author 

 
 เอกสารประกอบการเรียนรู้ เร่ือง การสร้าง e-Book ดว้ยโปรแกรม Desktop Author ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบดว้ย 6 เล่มคือ 
 เล่มท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั Desktop Author  
 เล่มท่ี 2 การเร่ิมตน้สร้างหนงัสือ 
 เล่มท่ี 3 ขอ้ความ ภาพ และเสียง 
 เล่มท่ี 4 การสร้างปุ่มและการเช่ือมโยง 
 เล่มท่ี 5 การสร้างแบบทดสอบ 
 เล่มท่ี 6 การเผยแพร่ผลงาน 
 เอกสารประกอบการเรียนรู้ เร่ือง การสร้าง e-Book ดว้ยโปรแกรม Desktop Author ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 6 เล่ม เป็นเอกสารประกอบการเรียน ท่ีมีการจดักิจกรรมการ
เรียนการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่ นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์จากการเรียนรู้โดยตรง เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัคอมพิวเตอร์ สามารถท าใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยความสนุกสนาน ไดรั้บความรู้และความเพลิดเพลิน
โดยยดึหลกัการวา่นกัเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดร้วมทั้งการยดึหลกั
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ตลอดจนสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 นกัเรียนสามารถน าความรู้และทกัษะในการอ่านท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั และการศึกษาหาความรู้ต่อไปในอนาคต 
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ค ำช้ีแจงส ำหรับครู 
 

 เอกสารประกอบการเรียนรู้ เร่ือง การสร้าง e-Book ดว้ยโปรแกรม Desktop Authorเล่มน้ีใช้
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีขั้นตอนการ 
จดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี 
 1. ครูแจกเอกสารประกอบการเรียน เล่มน้ี ใหน้กัเรียน 
 2. ครูช้ีแจงการใชเ้อกสารประกอบการเรียน ใหน้กัเรียนทราบก่อนลงมือปฏิบติั 
 3. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อดูวา่นกัเรียนมีพื้นฐานความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนมากนอ้ยเพียงใด 
 4. ครูให้นกัเรียนศึกษา เอกสารประกอบการเรียนเล่มน้ี และท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 และ 2 
เพื่อใหน้กัเรียนไดท้บทวนและเกิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง 
 5. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อดูวา่นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจหลงัเรียน
มากนอ้ยเพียงใด 
 6. ครูสังเกตพฤติกรรมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และบนัทึกผล 
 7. ครูตรวจคะแนนและบนัทึกผลลงในแบบเกบ็คะแนน 
 8. ครูแจง้คะแนนใหน้กัเรียนทราบและชมเชยนกัเรียนพร้อมใหค้  าแนะน าเพิ่มเติม 
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ค ำช้ีแจงส ำหรับนักเรียน 
 

 เอกสารประกอบการเรียนรู้ เร่ือง การสร้าง e-Book ดว้ยโปรแกรม Desktop Authorเล่มน้ีใช้
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีขั้นตอนการ 
จดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี 
ศึกษำก่อนลงมือปฏิบัติกจิกรรม 
 1. นกัเรียนฟังค าช้ีแจงการใชเ้อกสารประกอบการเรียน ให้เขา้ใจ 
 2. ใหน้กัเรียนรับเอกสารประกอบการเรียนเล่มน้ี 
 3. นกัเรียนเร่ิมท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินดูวา่นกัเรียนมีพื้นฐานความรู้ ความเขา้ใจ
มากนอ้ยเพียงใด 
 4. ใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาท าความเขา้ใจใหดี้ตั้งแต่หนา้แรกถึงหนา้สุดทา้ยตามล าดบัอยา่
ขา้มขั้นตอนและท ากิจกรรมทา้ยเล่ม 
 5. เม่ือพบค าช้ีแจงหรือค าถามในแต่ละเล่มของเอกสารประกอบการเรียน  
ใหน้กัเรียนอ่านและท ากิจกรรมท่ีก าหนดให้อยา่งรอบคอบ 
 6. ส่งผลงานการท ากิจกรรมการเรียนรู้จากทา้ยเล่มเอกสารประกอบการเรียน เพื่อใหค้รู
ตรวจและบนัทึกผล 
 7. เม่ือท าแบบฝึกหดัเสร็จแลว้จดัเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
 8. เม่ือนกัเรียนทุกคนท ากิจกรรมการเรียนรู้ครบแลว้ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน ดว้ย
ความตั้งใจและซ่ือสัตย ์
 9. รับฟังการบอกคะแนนค าชมเชยและค าแนะน าเพิ่มเติมจากครู 
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บทบำทของนักเรียน 
 

ครูต้องแจ้งให้นักเรียนทรำบถึงบทบำทของนักเรียน ดังต่อไปนี ้
 1. นกัเรียนตอ้งอ่านค าสั่งและปฏิบติัตามขั้นตอนอยา่งระมดัระวงั 
 2. นกัเรียนตอ้งพยายามท ากิจกรรมต่าง ๆ จนสุดความสามารถ 
 3. นกัเรียนตอ้งตั้งใจปฏิบติังานอยา่งจริงจงั ไม่ชวนเพื่อนพูดคุยออกนอกเร่ือง 
 4. หลงัจากปฏิบติักิจกรรมแลว้ นกัเรียนจะตอ้งจดัเก็บอุปกรณ์ทุกช้ินเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย 
 5. เน่ืองจากมีเวลาจ ากดั นกัเรียนตอ้งตั้งใจท ากิจกรรมใหเ้สร็จอยา่งรวดเร็ว 
 6. นกัเรียนตอ้งใชส่ื้อหรืออุปกรณ์อยา่งระมดัระวงั 
 

มำตรฐำน / ตัวช้ีวดัช้ันปี 
มำตรฐำน ง3.1    
 เขา้ใจ   เห็นคุณค่า    และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล การ
เรียนรู้การส่ือสาร  การแกปั้ญหา การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และมี
คุณธรรม 

 
ตัวช้ีวดัช้ันปี 

1. อธิบายหลกัการ  และวธีิการแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศง 3.1 ม. 2/2 
2. ใชซ้อฟตแ์วร์ในการท างาน  ง 3.1 ม. 2/4 

  



5 

  

    แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวและท าเคร่ืองหมายกากบาท () ลงใน
กระดาษค าตอบ (10 คะแนน) 
1. ขอ้ใดใหค้วามหมายของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
 ก. หนงัสือท่ีประกอบไปดว้ยขอ้ความ ภาพและเสียง 
 ข. หนงัสือท่ีสามารถสั่งพิมพท์างเคร่ืองพิมพไ์ด ้
 ค. หนงัสือท่ีสามารถเปิดอ่านไดใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ง. หนงัสือท่ีสร้างดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเปิดอ่านไดเ้หมือนหนงัสือจริง 
2. E-Book ยอ่มาจากค าในภาษาองักฤษในขอ้ใด 

ก. E learning Book 
 ข. Electronic Book 
 ค. Electron Book 
 ง. Electrolux Book 
3. ขอ้ใดเป็นความสามารถของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเหมือนกบัหนงัสือจริง 

ก. น าเสนอขอ้มูลเสียงได ้
 ข. น าเสนอการเช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลหนา้อ่ืนๆ ได้ 
 ค. น าเสนอขอ้มูลแบบขอ้ความและรูปภาพได ้
 ง. น าเสนอขอ้มูลภาพเคล่ือนไหว หรือภาพวดีิโอได้ 
4. ซอฟตแ์วร์ Reader จะเก่ียวขอ้งกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์อยา่งไร 

ก. ซอฟตแ์วร์ส าหรับการเขียน 
 ข. ซอฟตแ์วร์ส าหรับการออกแบบ 
 ค. ซอฟตแ์วร์ส าหรับการถอดรหสั 
 ง. ซอฟตแ์วร์ส าหรับการอ่าน 
5. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. แฟ้มสกุล .opfตอ้งใชโ้ปรแกรม Flip Viewer ในการอ่าน 
 ข. แฟ้มสกุล .swfตอ้งใชโ้ปรแกรม Flash Player ในการอ่าน 
 ค. แฟ้มสกุล doc ตอ้งใชโ้ปรแกรม Power Point ในการอ่าน 
 ง. แฟ้มสกุล .dnlตอ้งใชโ้ปรแกรม DNL Reader ในการอ่าน 
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6. ในการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถน าเขา้แฟ้ม (Import) ไดห้ลายประเภท ยกเวน้ 
ก. แฟ้มเอกสาร (doc, txt) 

 ข. แฟ้มระบบ (dll, sys) 
 ค. แฟ้มรูปภาพ (jpg, gif) 
 ง. แฟ้ม เสียงและวดีิโอ (mp3, avi) 
7. ขอ้ใดไม่ใช่ความสามารถของโปรแกรม Desktop Author 

ก. สร้างส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหนา้พลิก 3 มิติ 
 ข. สร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะเหมือนหนงัสือจริง 
 ค. ดาวน์โหลดหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ง. สร้าง Screen Sever ส าหรับการรักษาอายจุอภาพคอมพิวเตอร์ 
8.ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติัของโปรแกรม Desktop Author  
 ก. ไฟลมี์ขนาดใหญ่สามารถดาวน์โหลดและส่งขอ้มูลไดช้า้ 
 ข. มีลกัษณะคลา้ยกบัหนงัสือซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีออ่านแลว้เขา้ใจไดง่้าย 
 ค. สามารถส่งต่อไดง่้ายโดยการส่งผา่นอีเมล ์หรือระบบเครือข่าย 
 ง. สามารถแทรกเสียงเพลง ภาพเคล่ือนไหว หรือเสียงบรรยายได ้

9. ถา้ไม่มี ปรากฏบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ จะมีวธีิการเรียกใชโ้ปรแกรม Desktop Author 
อยา่งไร 
 ก. Start // Program // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4 
 ข. Program // Start // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4 
 ค. DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4 // Program // Start 
 ง. Program // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4 // Start 
10. โปรแกรมจะแสดงเลขหนา้และจ านวนหนา้ท่ีส่วนใด 
 ก. แถบหวัเร่ือง 
 ข. แถบเมนู 
 ค. แถบเคร่ืองมือ 
 ง. แถบสถานะ 
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กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

ช่ือ................................................. ชั้น...............เลขท่ี..................... 

 

 
  

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

รวม  
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  ใบควำมรู้ เร่ือง ควำมรู้ทัว่ไปเกีย่วกบั DeskTop Author 

 
ควำมหมำยของหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book ยอ่มาจากค าวา่ electronic book หมายถึงหนงัสือท่ี
สร้างข้ึนดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลกัษณะคลา้ยหนงัสือจริงสามารถเปิดอ่านไดใ้นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และมีลกัษณะพิเศษคือสามารถส่ือสารกบัผูอ่้านในลกัษณะของมลัติมีเดียไดไ้ดแ้ก่ 
ขอ้ความ ภาพน่ิงภาพเคล่ือนไหว และเสียงแต่ยงัคงรักษารูปแบบความเป็นหนงัสือไวไ้ม่วา่จะเป็น
รูปร่างหรือลกัษณะการเปิดอ่าน 
 
โปรแกรมทีใ่ช้สร้ำงหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 โปรแกรมท่ีนิยมใชส้ร้าง e-Book มีอยูห่ลายโปรแกรม แต่ท่ีนิยมใชก้นัมากในปัจจุบนัไดแ้ก่ 
         1. โปรแกรมชุด FilpAlbum 
         2. โปรแกรม DeskTop Author 
         3. โปรแกรม Flip Flash Album 

     
FilpAlbum   DeskTop Author  Flip Flash Album 

 
        ชุดโปรแกรมทั้ง 3 จะตอ้งติดตั้งโปรแกรมส าหรับอ่าน (Reader) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ดว้ย
มิฉะนั้นแลว้จะเปิดหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได ้ประกอบดว้ย 
          1.1 โปรแกรมชุด FlipAlbumจะมีแฟ้มนามสกุล .opfตอ้งใชโ้ปรแกรม Flip Viewer 
 1.2 โปรแกรมชุด DeskTop Author จะมีแฟ้มนามสกุล .dmlตอ้งใชโ้ปรแกรม DNL Reader 
         1.3 โปรแกรมชุด Flip Flash Album จะมีแฟ้มนามสกุล .swfตอ้งใชโ้ปรแกรม Flash Player 
 

     
Flip Viewer   DNL Reader     Flash Player 
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โปรแกรม Desktop Author 
 โปรแกรม Desktop Author เป็นโปรแกรมสร้างหนงัสือแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกบัหนงัสือจริง คือ มีหนา้ปก สารบญั ขอ้ความ รูปภาพสามารถแทรกภาพเคล่ือนไหว 
ไฟลภ์าพยนตร์ ไฟล ์Flash เพิ่มเสียงบรรยายสร้างลิงคไ์ปยงัเวบ็ไซตต่์างๆ ผลงานท่ีไดมี้ขนาดไฟล์
เล็กท าใหส้ามารถดาวน์โหลดผา่นเวบ็ หรือ ส่งผา่นอีเมล์และสามารถเผยแพร่ผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได ้
 
คุณสมบัติของ  Desktop Author 

ไฟลมี์ขนาดเล็ก ช่วยใหง่้ายในการดาวน์โหลด และส่งขอ้มูล 
มีลกัษณะคลา้ยกบัหนงัสือซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีอ่านแลว้เขา้ใจไดง่้าย 
สามารถสั่งพิมพห์นา้แต่ละหนา้ หรือทั้งหมดของหนงัสือได ้
ผูใ้ชส้ามารถส่งต่อไดง่้ายโดยการส่งผา่นอีเมล ์หรือระบบเครือข่าย 
สามารถใชไ้ดท้ั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC และ Note Book 

        ผลงานเป็นไดท้ั้งส่ือ Offline ในรูปแบบ .exe ส่ือออนไลน์ .html + .dnlท่ีมีขนาดเล็กเหมาะ
ส าหรับการน าเสนอผา่นเวบ็ไซตแ์ต่การเรียกดูจ าเป็นตอ้งติดตั้ง DNL Reader ก่อนจึงจะแสดงผลได ้
และ Screen Saver (.scr) ส าหรับการรักษาอายจุอภาพคอมพิวเตอร์ดว้ยส่ือท่ีสร้างสรรคไ์ดด้ว้ย
ตวัเอง 
 
กำรติดตั้งโปรแกรม Desktop Author 
 1. ดาวน์โหลด File Program หลงัจากดาวน์โหลดมาแลว้ใหแ้ตกไฟลท่ี์ Zip ไว ้จะไดไ้ฟล ์
ช่ือDTAEVL.EXE 

 
 2. ใหด้บัเบิลคลิกไฟล ์DTAEVL.EXE จะปรากฏกรอบเร่ิมตน้การติดตั้ง ดงัภาพ 



10 

  

 
 3. จากนั้น จะแสดงกรอบยนิดีตอ้นรับ (Welcome to the DeskTopAuthor) ใหค้ลิกปุ่มNext 
เพื่อด าเนินการต่อไป 

 
 4. จะปรากฏหนา้ต่าง ขอ้ตกลงเก่ียวลิขสิทธ์ิโปรแกรมDeskTop Author  
ใหค้ลิกเลือก I accept the license agreement แลว้คลิกปุ่มNext > 

Trip… 
โปรแกรมเวอร์ชันทดลองใช้ จะสามารถ
สร้างหน้าหนังสือได้ 2 หน้า ถ้าต้องการ
สร้างหน้าหนังสือได้ไม่จ ากัดจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนโปรแกรม 
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  5. ใหป้้อนช่ือผูใ้ชแ้ละสถานท่ีท างาน และเลือกรูปแบบการใชง้าน ดงัภาพ จากนั้นใหค้ลิก
ปุ่มNext > 
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  6. ก าหนดท่ีตั้งของไฟลโ์ปรแกรม จากนั้นใหค้ลิกปุ่มNext >เพื่อด าเนินการต่อไป 

 
 
 

 7. คลิกปุ่มNext >เร่ิมตน้ติดตั้งโปรแกรมต่อไป 
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9. โปรแกรมก าลงัด าเนินการติดตั้ง ให้รอประมาณ ไม่เกิน 1 นาทีเสร็จส้ินการลงโปรแกรม 

 
 
ส่วนประกอบของโปรแกรมDesktop Author 
 

 
 
 1. Newใชส้ าหรับการสร้างงานใหม่ 
 2. Openใชส้ าหรับเปิดงานท่ีมีอยูแ่ลว้เพื่อดูหรือแกไ้ข 
 3. Saveใชส้ าหรับบนัทึกไฟลง์านท่ีไดท้  าข้ึน 
 4. Pageใชส้ าหรับชมตวัอยา่ง (Preview) งานท่ีไดท้  าข้ึนมา 
 5. Package (EXE)ใชบี้บอดัไฟลง์านทั้งหมดท่ีท าข้ึนมาใหร้วมเป็นไฟลเ์ดียวโดยมี
นามสกุลเป็น .EXE 
 6. Package (DNL)ใชบี้บอดัไฟลง์านทั้งหมดท่ีท าข้ึนมาใหร้วมเป็นไฟลเ์ดียวโดยมี
นามสกุลเป็น .DNL ส าหรับการท าเวบ็ไซต ์
 7. Package (DRM)ใชป้้องกนัไฟลง์านทั้งหมดท่ีท าข้ึนมาเพื่อน าเสนอในเวบ็ไซตไ์ฟลเ์ดียว
โดยมีนามสกุลเป็น .DRM 
 8. Package (SCR)ใชใ้นการท า Screen Saver  
 9. Publishใชส้ าหรับใส่ไฟล ์DNL ลงในเวบ็ไซต ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
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 10. Uploadใชส้ าหรับ Upload ไฟลท่ี์ไดท้  าข้ึนเวบ็ไซต ์
 11. Eazyformใชใ้นการแทรกค าถาม ค าตอบ และเพิ่ม Object ต่างๆลงในงาน 
 12. Refreshใชส้ าหรับ Refresh งานท่ีท า 
 13. Propertiesใชต้ั้งค่าต่างๆของ งานท่ีท า 
 14. Templateใชเ้ลือกรูปแบบต่างๆ ใหก้บัช้ินงาน 
 15. Buttonsใชเ้ลือกปุ่มต่างๆท่ีจะใหมี้ในงานของเรา 
  16. File ค าสั่ง สร้าง เปิด บนัทึก ช้ินงาน 
  17. Edit ค  าสั่ง คดัลอก วาง ตดั เลือกขอ้ความหรือวตัถุ 
  18. View ค  าสั่ง การจดัการแถบเคร่ืองมือต่าง ๆ ในโปรแกรม 
  19. Insert ค  าสั่ง แทรกมลัติมีเดีย ขอ้ความ รูปภาพ 
  20. Tools เคร่ืองมือ แกไ้ขการเช่ือมโยง ความโปร่งใสของหนา้กระดาษ  
  21. Control เคร่ืองมือ ลบ เคล่ือนยา้ย หนา้กระดาษ 
  22. Window เคร่ืองมือ เลือกเปิดหนา้ต่างช้ินงาน 
 
กำรใช้งำน Tool และแถบเคร่ืองมือ  
 แถบเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เป็นแถบเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการจดัการในหนงัสือ ท่ีใชบ้่อยๆ 
แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 
 
 1. Page เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการจดัการเก่ียวกบัหนา้ของหนงัสือ เช่น เพิ่มหนา้ ลบ
หนา้ เป็นตน้ 
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 2. Insert เป็นกลุ่มเคร่ืองมือท่ีใชง้านเก่ียวกบัการแทรก วตัถุต่างๆ เขา้มาไวใ้นหนงัสือ เช่น 
แทรกกล่องขอ้ความ แทรกรูปภาพ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 3. Edit เป็นกลุ่มเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก่ียวกบัการแกไ้ขทั้งหมด เช่น การตดั คดัลอก หรือการลบ 
เป็นตน้ 
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 4. Change เป็นกลุ่มเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ เช่น การเปล่ียนจุดเช่ือม
โยงการเปล่ียนรูปภาพ เป็นตน้ 

 
 
 5. Colourเป็นกลุ่มเคร่ืองมือเก่ียวกบัการก าหนดสี และขอบสี เป็นตน้ 

 
แถบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัวางวตัถุ
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         ใบกจิกรรมที ่1 

ค ำช้ีแจงใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี (10 คะแนน) 
1. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bookหมายถึง 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
 2. โปรแกรม Desktop Author คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
3. คุณสมบติัของ  Desktop Author มีอะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
4. ใหอ้ธิบายการใชง้านค าสั่งต่อไปน้ี 
 4.1 New………………………………………………………………………… 
 4.2 Open………………………………………………………………………… 
 4.3 Save………………………………………………………………………… 
5. ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งเคร่ืองมือของโปรแกรม Desktop Author  มาอยา่งนอ้ย 5 ค าสั่ง พร้อมทั้ง
อธิบายการใช ้
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบกจิกรรมที ่2 
 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนติดตั้งโปรแกรม Desktop Authorท่ีครูเตรียมไวใ้ห ้(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

 
  

ตัง้ใจหนอ่ยนะ

ครับ 
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    แบบทดสอบหลงัเรียน 
 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวและท าเคร่ืองหมายกากบาท () ลงใน
กระดาษค าตอบ (10 คะแนน) 
1. e-Book ยอ่มาจากค าในภาษาองักฤษในขอ้ใด 

ก. E learning Book 
 ข. Electronic Book 
 ค. Electron Book 
 ง. Electrolux Book 
2. ขอ้ใดใหค้วามหมายของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
 ก. หนงัสือท่ีประกอบไปดว้ยขอ้ความ ภาพและเสียง 
 ข. หนงัสือท่ีสามารถสั่งพิมพท์างเคร่ืองพิมพไ์ด ้
 ค. หนงัสือท่ีสามารถเปิดอ่านไดใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ง. หนงัสือท่ีสร้างดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเปิดอ่านไดเ้หมือนหนงัสือจริง 
3. ซอฟตแ์วร์ Reader จะเก่ียวขอ้งกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์อยา่งไร 

ก. ซอฟตแ์วร์ส าหรับการเขียน 
 ข. ซอฟตแ์วร์ส าหรับการออกแบบ 
 ค. ซอฟตแ์วร์ส าหรับการถอดรหสั 
 ง. ซอฟตแ์วร์ส าหรับการอ่าน 
4. ขอ้ใดเป็นความสามารถของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเหมือนกบัหนงัสือจริง 

ก. น าเสนอขอ้มูลเสียงได ้
 ข. น าเสนอการเช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลหนา้อ่ืนๆ ได้ 
 ค. น าเสนอขอ้มูลแบบขอ้ความและรูปภาพได ้
 ง. น าเสนอขอ้มูลภาพเคล่ือนไหว หรือภาพวดีิโอได้ 
5. ในการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถน าเขา้แฟ้ม (Import) ไดห้ลายประเภท ยกเวน้ 

ก. แฟ้มเอกสาร (doc, txt) 
 ข. แฟ้มระบบ (dll, sys) 
 ค. แฟ้มรูปภาพ (jpg, gif) 
 ง. แฟ้ม เสียงและวดีิโอ (mp3, avi) 
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6. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. แฟ้มสกุล .opfตอ้งใชโ้ปรแกรม Flip Viewer ในการอ่าน 

 ข. แฟ้มสกุล .swfตอ้งใชโ้ปรแกรม Flash Player ในการอ่าน 
 ค. แฟ้มสกุล doc ตอ้งใชโ้ปรแกรม Power Point ในการอ่าน 
 ง. แฟ้มสกุล .dnlตอ้งใชโ้ปรแกรม DNL Reader ในการอ่าน 
7.ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติัของโปรแกรม Desktop Author  
 ก. ไฟลมี์ขนาดใหญ่สามารถดาวน์โหลดและส่งขอ้มูลไดช้า้ 
 ข. มีลกัษณะคลา้ยกบัหนงัสือซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีออ่านแลว้เขา้ใจไดง่้าย 
 ค. สามารถส่งต่อไดง่้ายโดยการส่งผา่นอีเมล ์หรือระบบเครือข่าย 
 ง. สามารถแทรกเสียงเพลง ภาพเคล่ือนไหว หรือเสียงบรรยายได ้
8. ขอ้ใดไม่ใช่ความสามารถของโปรแกรม Desktop Author 

ก. สร้างส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหนา้พลิก 3 มิติ 
 ข. สร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะเหมือนหนงัสือจริง 
 ค. ดาวน์โหลดหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ง. สร้าง Screen Sever ส าหรับการรักษาอายจุอภาพคอมพิวเตอร์ 
9. โปรแกรมจะแสดงเลขหนา้และจ านวนหนา้ท่ีส่วนใด 
 ก. แถบหวัเร่ือง 
 ข. แถบเมนู 
 ค. แถบเคร่ืองมือ 
 ง. แถบสถานะ 

10. ถา้ไม่มี ปรากฏบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ จะมีวธีิการเรียกใชโ้ปรแกรม Desktop Author 
อยา่งไร 
 ก. Start // Program // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4 
 ข. Program // Start // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4 
 ค. DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4 // Program // Start 
 ง. Program // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4 // Start 
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กระดำษค ำตอบแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

ช่ือ................................................. ชั้น...............เลขท่ี..................... 

 

 
  

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

รวม  
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   ภำคผนวก 
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 เฉลยใบกจิกรรมที ่1 
 

ค ำช้ีแจงใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี (10 คะแนน) 
1. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bookหมายถึง 
 หนงัสือท่ีสร้างข้ึนดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลกัษณะคลา้ยหนงัสือจริงสามารถเปิดอ่าน
ไดใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 2. โปรแกรม Desktop Author คืออะไร 
 โปรแกรมสร้างหนงัสือแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัหนงัสือจริง 
ผลงานท่ีไดมี้ขนาดไฟลเ์ล็ก 
 3. คุณสมบติัของ  Desktop Author มีอะไรบา้ง 

ไฟลมี์ขนาดเล็ก ช่วยใหง่้ายในการดาวน์โหลด และส่งขอ้มูล 
มีลกัษณะคลา้ยกบัหนงัสือซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีอ่านแลว้เขา้ใจไดง่้าย 
สามารถสั่งพิมพห์นา้แต่ละหนา้ หรือทั้งหมดของหนงัสือได ้
ผูใ้ชส้ามารถส่งต่อไดง่้ายโดยการส่งผา่นอีเมล ์หรือระบบเครือข่าย 
สามารถใชไ้ดท้ั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC และ Note Book 

4. ใหอ้ธิบายการใชง้านค าสั่งต่อไปน้ี 
 4.1 Newใชส้ าหรับการสร้างงานใหม่ 
 4.2 Openใชส้ าหรับเปิดงานท่ีมีอยูแ่ลว้เพื่อดูหรือแกไ้ข 
 4.3 Saveใชส้ าหรับบนัทึกไฟลง์านท่ีไดท้  าข้ึน 
5. ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งเคร่ืองมือของโปรแกรม Desktop Author  มาอยา่งนอ้ย 5 ค าสั่ง พร้อมทั้ง
อธิบายการใช ้
   (ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของครูผูส้อน) 
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เฉลยใบกจิกรรมที ่2 
 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนติดตั้งโปรแกรม Desktop Authorท่ีครูเตรียมไวใ้ห ้(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

 
  

ตัง้ใจหนอ่ยนะ

ครับ 

(ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของครูผู้สอน) 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

ช่ือ................................................. ชั้น...............เลขท่ี..................... 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

รวม  
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

ช่ือ................................................. ชั้น...............เลขท่ี..................... 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

รวม  
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