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            เอกสารชุดฝึกทักษะ หน่วยที่ 2 เรื่อง สร้างสรรค์มลัติมเีดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author     
ชุดที่  3  เริ่มสร้างหนังสือ   จดัท าข้ึนเพ่ือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ3 รหัสวิชา  
ง32201 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีสาระเพ่ิมเติม ซ่ึงผู้สอนได้จดัท า
ข้ึนเพ่ือมุง่เน้นพัฒนานักเรียนที่เรียนอ่อนและส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเก่ง โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี
ครูคอยดูและคอยแนะน า  นักเรียนศึกษาไปทีละชุดตามล าดับจนสามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซอฟต์แวร์
ที่จะแนะน าให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้การสร้างส่ือมลัติมเีดียประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม 
Desktop Author   
            เอกสาร ชุดฝึกทักษะสร้างสรรค์มลัติมเีดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author หน่วยที่ 2   
มทีั้งหมด 7 เล่ม ประกอบด้วย 
 

               ชุดที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
               ชุดที่ 2  รู้จกักับ Desktop Author 

               ชุดที่  3  เริ่มสร้างหนังสือ 
               ชุดที่ 4 ข้อความและมลัติมเีดีย 
               ชุดที่ 5 ปุ่ม Buttons และการเช่ือมโยง 
               ชุดที่ 6 การออกแบบข้อสอบ 
               ชุดที่ 7 การบีบอัดเพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
 

            การศึกษาชุดฝึกทักษะ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล และมกีารวัดผลประเมนิผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง 
โดยนักเรียนจะต้องศึกษาอยา่งเป็นระบบและท ากิจกรรมเป็นข้ันตอนด้วยความซ่ือสัตย ์ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่ดีต่อไป 
              ผู้สอนหวังเป็นอยา่งยิง่ว่า ชุดฝึกทักษะเล่มน้ี  จะเป็นส่วนหน่ึงของเครื่องมอืที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อยา่งสมบูรณ์ มปีระสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนหรือผู้ที่สนใจ  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาเรื่อง
อ่ืนๆ ได้เป็นอยา่งดียิง่ 
                                                                                  
                                                                                                 นายูลา ดาเลาะ 
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    เอกสารชุดฝึกทกัษะ หน่วยที่ 2 เรื่อง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author    
ชุดที่  3  เริ่มสร้างหนังสือ   เล่มน้ี ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที ่5 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ดังน้ี 
      1.นักเรียนอ่านค าช้ีแจงการใช้ชุดฝึกทกัษะใหเ้ข้าใจ 
      2.นักเรียนศึกษาขอบข่ายของเน้ือหา สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู ้
      3.นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรูพ้ื้นฐาน 
      4.นักเรียนศึกษาเน้ือหาสาระโดยละเอียดทลีะเรือ่งตามล าดับและท ากิจกรรมทา้ยเรือ่ง 
      5.ท าแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าหลังเรียน 

 

      1.นักเรียนต้องได้คะแนนประเมินตนเองหลังเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
      2.ถ้าได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 ใหก้ลับไปทบทวนความรูเ้พ่ิมเติม จนกว่าจะได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
         ร้อยละ 80 
      3.นักเรียนต้องได้คะแนนแบบฝึกกิจกรรมที ่3.1 กิจกรรมที่ 3.2 และกิจกรรมที ่3.3  รวมแล้ว 
         ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

       ชุดฝึกทักษะชุดน้ีใช้เวลาในการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม  2  ช่ัวโมง 
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         เอกสารชุดฝึกทกัษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author ชุดที่ 3 
เริ่มสร้างหนังสือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหสั ง32201 ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่5 กลุ่มสาระการ
เรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชุดฝึกทกัษะชุดที ่ 3  เริม่สร้างหนังสือ  เล่มน้ีใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่5 โรงเรียนสตูลวิทยา อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี 
        1.ครูแจกชุดฝึกทกัษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author  
           ชุดที่  3  เริ่มสร้างหนังสือ            
        2.ครูช้ีแจงการใช้ชุดฝึกทกัษะใหนั้กเรียนทราบก่อนลงมือปฏิบตัิ 
        3.ครูใหนั้กเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือดูว่านักเรียนมีพ้ืนฐานความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ 
           เรือ่งน้ีมากน้อยเพียงใด 
        4.ครูใหนั้กเรียนศึกษาใบความรูชุ้ดฝึกทกัษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม 
           Desktop Author ชุดที่ 3 เริ่มสร้างหนังสือ  แล้วปฏิบตัิตามแบบฝึกกิจกรรม 
           ที ่ 3.1  3.2  และ 3.3 เพ่ือใหนั้กเรียนได้ทบทวนและเกิดความรูค้วามเข้าใจถูกต้อง 
         5.ครูใหนั้กเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือดูว่านักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจหลังเรียนมากน้อย 
            เพียงใด 
         6.ครูสังเกตพฤติกรรม สมรรถนะหลักของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้วบนัทกึผล 
         7.ครูตรวจผลงานนักเรียนและแบบทดสอบ บนัทกึผลลงในใบเก็บคะแนน 
         8.ครูแจ้งคะแนนใหนั้กเรียนทราบและชมเชยนักเรียน พร้อมใหค้ าแนะน าเพ่ิมเติม  
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          เอกสารชุดฝึกทกัษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author  
ชุดที3่ เริ่มสร้างหนังสือ   รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหสั ง32201 ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่5 กลุ่มสาระ
การเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชุดฝึกทกัษะชุดที่  3  เริ่มสร้างหนังสือ   เล่มน้ีใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่5 โรงเรียนสตูลวิทยา อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี        
       1.ศึกษาผลการเรียนรูแ้ละจุดประสงค์การเรียนรู ้
       2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียนชุดฝึกทกัษะชุดที ่3 เพ่ือประเมินพ้ืนฐานของนักเรียน   
           จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลา 10 นาท ี
       3.ศึกษากรอบเน้ือหาอย่างละเอียดของชุดฝึกทกัษะชุดที่  3  เริ่มสร้างหนังสือ     
       4.ท ากิจกรรมฝึกทกัษะที ่3.1 , 3.2  และ 3.3 
       5.ท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาท ี เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของตนเอง 
 6.ตรวจค าตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน/กิจกรรมฝึกทกัษะ/แบบทดสอบหลังเรียน จากเฉลย 
          ภาคผนวก 

7.สรุปผลคะแนนทีไ่ด้ลงในกระดาษค าตอบเพ่ือทราบผลการเรียนและผลการพัฒนา 
8.ในการศึกษาและท ากิจกรรมใหนั้กเรียนท าด้วยความตัง้ใจและมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง โดยไม ่
   เปดิดูเฉลยก่อน 
9.ใหนั้กเรียนใช้เวลาในการศึกษาใหเ้หมาะสมและตรงต่อเวลา 
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รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหัสวิชา ง32201  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
    ชุดฝึกทักษะชุดที่ 1  เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

1. มีความรู ้ เข้าใจและมีทกัษะในการสร้างมัลติมีเดียประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(eBook) ด้วย 
   โปรแกรม Desktop  Author ได ้
2. มีเจตคติทีด่ีต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วย 
    โปรแกรม Desktop Author 

       

 

 

 
1. อธิบายวิธีการข้ันตอนในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ได้  
2. อธิบายวิธีการบนัทกึและการเปดิหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้  
3. มีทกัษะในการสร้างปกหน้าและก าหนดใหม้ีคุณสมบตัิโปร่งใสได้  
4. มีทกัษะในการเพ่ิมและลบหน้ากระดาษใหกั้บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้  
5. มีทกัษะในการใส่สีใหกั้บหน้ากระดาษในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้  
6. มีความรอบคอบและเจตคติทีด่ีต่อการก าหนดคุณสมบตัิเบือ้งต้นในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

         ข้ันตอนแรกของการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author คือ การ
ก าหนดคุณสมบตัิเบือ้งต้นและการเตรียมพ้ืนทีส่ าหรับบนัทกึไฟล์งาน จากน้ันจึงเริม่สร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีไ่ด้ออกแบบไว้ เริม่ตัง้แต่ปกหน้าไปจนถึงหน้ากระดาษด้านใน 
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 1. ข้อใดเป็นการเตรยีมงานเบือ้งต้นก่อนการสรา้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ? 
     ก.สรา้งโฟลเดอรส์ าหรบัหนังสืออิเล็กเล็กทรอนิกส์ 1 โฟลเดอร ์ต่อ หนังสือ 1 เล่ม 
     ข. ก าหนดการเช่ือมโยงเพ่ือไมใ่ห้มปีัญหาในการน าเสนอผ่านเว็บไซต์  
     ค. เตรยีมไฟล์ประกอบโดยตั้งช่ือเป็นภาษาอังกฤษหรอืผสมตัวเลขและห้ามเว้นวรรค  
     ง. ย่อไฟล์ภาพให้มขีนาดเหมาะสมก่อนน าไปใช้งาน  
2. การสรา้งหนังสือเล่มใหม ่ต้องคลิกค าส่ังใด  ? 
      ก. New 
      ข.  Open 
      ค. Save 
      ง.  Page  
3. การเปิดหนังสือเดิม ต้องคลิกค าส่ังใด ? 
       ก.  New  
       ข.   Open 
       ค.   Save 
       ง.   Page 
 4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีบ่ันทึกแล้วสามารถน ามาแก้ไขเพ่ิมเติมทีหลังได้จะมนีามสกุลใด  ? 
       ก.  EXE 
       ข.  DML 
       ค.  DNL 
       ง.   SCR   

 

 
 

  

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหัสวิชา ง32201  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
    ชุดฝึกทักษะชุดที่ 3  เรื่อง เริ่มสร้างหนังสือ 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรยีนเลือกตอบค าถามทีถู่กต้องทีสุ่ดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท ( x)  

                   ลงในกระดาษค าตอบ (ใช้เวลา 10 นาท)ี  
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5. ถ้าต้องการเพ่ิมเส้นแบ่งครึ่งหน้าหนังสือ ต้องใช้ตามข้อใด  ? 
    ก. เมนู Buttons // เลือก Dividers 
    ข. เมนู Edit // เลือก Properties 
    ค. เมนู Insert // เลือก Image 
    ง. เมนู Tools // เลือก Page 
 
6. ถ้าสรา้ง e-Book ด้วยความกว้างทีโ่ปรแกรมก าหนด ต้องก าหนดจดุเส้นแบ่งครึ่งหนังสือที่  
    ต าแหน่งไหน ? 
    ก.  350 
    ข.  440 
    ค.  550 
    ง.   700 
7. การใส่สีให้กับหน้ากระดาษเพียงหน่ึงหน้ามข้ัีนตอนอย่างไร ? 
    ก.  เมนู Insert // Insert image // Send to Bottom 
    ข.  เมนู Tools // Insert box // Send to Bottom 
    ค.  เมนู Tools // Insert image // Send to Bottom  
    ง.  เมนู Insert // Insert box // Send to Bottom 
  
8. ให้เรยีงล าดับข้ันตอนในการสรา้งปกหน้าให้มคีุณสมบัติโปรง่ใสให้ถูกต้อง  ? 
               1. เมนู Insert // เลือก Insert Box 
               2. เมนู Tools // เลือก Book Transparency 
               3. สรา้งกรอบสี // ขยายให้เต็มพ้ืนทีด่้านซ้ายมอื  
               4.  With Transparency // เลือก Transparent Colour 
      ก. 1-2-3-4 
      ข.  2-4-1-3 
      ค.  3-2-1-4 
      ง.  4-3-2-1 
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9.ข้อใด ไม่ใช่ การก าหนดรายละเอียดทีส่ าคัญให้กับการสรา้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ? 

   ก. เลือก Character Set ให้เป็นภาษาไทย 

   ข. เลือกสีของหน้ากระดาษ ( Paper Colour) 

   ค. ค่าความกว้าง (Width) และความสูง ( Height) 

   ง. เลือกการสรา้งไฟล์ Backup (Book Backup Files)  

10. การบันทึกหนังสือ ต้องคลิกค าส่ังใด  ? 

   ก. New 
   ข.  Open 
   ค. Save 
   ง.  Page 
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ชุดที่  3  เรื่อง เริ่มสร้างหนังสือ 
ช่ือ-สกุล..........................................ช้ัน..........เลขที่ ............. 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

สรุปคะแนน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

  รวม 10 คะแนน  
....................................................  
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ก่อนสรา้งสรรค์ผลงานด้วย Desktop Author ควรปรบัแต่งค่าการใช้งานภาษาไทยของ  MS Windows ก่อน 
เน่ืองจากเป็นค่าส าคัญในการพิมพ์หรอืสรา้งสรรค์ e-Book ภาษาไทยด้วย Desktop Author การปรบัแต่งค่าการ
ใช้ภาษาไทยของ MS Windows ท าได้โดยคลิกปุม่ Start แล้วเลือกค าส่ัง Control Panel จากน้ันดับเบิลคลิกที่
ไอคอน Regional and Language Options           

 
ปรบัค่า Language และ Location เป็น Thai และ Thailand ตามล าดับ 
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        ผลงานจาก Desktop Author มกัจะประกอบด้วยไฟล์ประกอบหลากหลายประเภท   หลากหลายไฟล์ ดังน้ัน
เพ่ือให้ผลงานออกมาโดยถูกต้อง ไมม่ปีัญหาเก่ียวกับระบบเช่ือมโยง (Link) และการน าเสนอผ่านเว็บไซต์ ควรจดัเตรยีม
โฟลเดอรส์ าหรบัผลงาน 1 โฟลเดอรต์่อ 1 ผลงาน และคัดลอกไฟล์ประกอบต่างๆ มาไว้รวมก่อนสรา้งผลงาน  
        ไฟล์ประกอบทุกไฟล์ควรก าหนดช่ือให้เป็นภาษาอังกฤษ หรอืผสมตัวเลข ห้ามเว้นวรรค และใช้ได้เฉพาะ
เครื่องหมาย Dash - หรอื Underscore _   ภาพประกอบควรย่อขนาดให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้งาน โดยพิจารณา
จากขนาดของ   e-Book และก าหนดความละเอียด ( Resolution) ของภาพเท่ากับ 72 dpi ในโหมด RGB เท่าน้ัน 
ทัง้น้ีฟอรแ์มตไฟล์ภาพทีน่ ามาใช้ได้ คือ . jpg, .gif และ .bmp (ภาพ .bmp ส าหรบัการท าพ้ืนโปรง่ใส)  

 

     เมือ่เข้าสู่โปรแกรม Desktop Author จะปรากฏจอภาพโปรแกรมดังน้ี 
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   การสรา้ง e-Book ใหมท่ าได้โดยคลิกเลือกค าส่ัง File - - > New หรอืคลิกปุม่ New    
เพ่ือสรา้ง e-Book 

                         

    ปรากฏหน้าต่างก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติของหนังสือ(  Book Properties) ดังน้ี 
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       ก าหนดรายละเอียดของ e-Book ทีต่้องการแล้วคลิกปุม่ OK โดยรายละเอียด  
ทีส่ าคัญเก่ียวกับ e-Book ได้แก่ 
  1.Width :    ความกว้างของหนังสือ  
  2.Height :    ความสูงของหนังสือ  
  3.Border Color :           สีเส้นขอบของหนังสือ  ในทีน้ี่เลือก No Border คือไมใ่ส่ขอบหนังสือ  
  4.Paper Colour :  เลือกสีของแผ่นกระดาษ  
  5.Mask Colour :  เลือกสีทีใ่ช้ในการท ารปูให้โปรง่ใส  
  6.Background Colour : สีพ้ืนหลัง  
  7.Character Set :  เลือกภาษาทีใ่ช้  ให้เลือก THAI 
  8.Text default left :  ความห่างของกล่องข้อความกับขอบกระดาษซ้ายมอื  
  9.Text default top : ความห่างของกล่องข้อความกับขอบกระดาษด้านบน  
 10.Text default height :  ความสูงของกล่องข้อความ  
 11.Text default width  : ความกว้างของกล่องข้อความ  
 12.Start with tooltip auto update : เปิดหนังสือพรอ้มอั พเดทเครื่องมอื  
 13.Autostart :   เปิดหนังสือโดยให้เปิดหน้าเองอัตโนมตัิ  
  14.Start with background windows : เปิดหนังสือพรอ้มฉากหลัง  
  15.Disable Print Function : จะให้สามารถ  print  e-book ได้หรอืไม่ 
  16.Page Turn :  ปรบัค่าการเปล่ียนหน้ากระดาษ  
  17.Fly speed :  ปรบัความเรว็ในการเปล่ียนหน้า  
  18.Start Status :  เลือกตั้งค่าให้มเีมนูหรอืไมม่เีมนูบนหนังสือ  
  19.DWB Goto  :  เลือกการใช้  style ของโปรแกรม  
  20. Default Unicode Value : เลือกใช้   Unicode  พ้ืนฐาน  
  21.With/Without Password : เลือกการใส่หรอืไมใ่ส่ password ให้กับหนังสือ 
  22.Book Password : ใส่ password กรณทีีต่้องการ  
  23.Book Backup Files : เลือกตั้งค่าไฟล์ back up ว่าจะให้มก่ีีไฟล์  
  24.Disable Send Mail Function : ตั้งค่าการส่ง E-mail 
  25.Disable Save As Function : การบันทึกไฟล์   
  26.Book Tranparency : ตั้งค่าเก่ียวกับการโปรง่ใส ในการท าปกหนังสือ  
  27.Book DRM :  ตั้งค่าการป้องกันต่างๆ  
  28.Book Email :  ตั้งค่า E-mail ส าหรบัหนังสือ  
  29.Book Multimedia :  ตั้งค่ามลัติมเีดีย  ( version ของ  Windows Media Player ) 

 

 



 

      Character Set เลือกเป็น Thai กรณทีีส่รา้ง e-Book ภาษาไทย  ควรคลิก 
ยกเลิกรายการ Start with tooltip auto update 
     เมือ่คลิกปุม่ OK จะปรากฏหน้าต่างสรา้งผลงาน ดังน้ี  

              
        การปรบัแก้ไขค่าก าหนดของ e-Book สามารถท าได้โดยคลิกค าส่ัง File -- > Book Properties 
 

          
   เมือ่สรา้งหนังสือเล่มใหมแ่ละก าหนดคุณสมบัติของแฟ้มหนังสือ แล้ว ให้ท าตามข้ันตอนต่อไปน้ี      
   1. สรา้งโฟลเดอรท์ีจ่ะเก็บข้อมลู e-book ทัง้หมดในคอมพิวเตอรใ์นไดรฟ์ : D ก่อนแล้วย้ายข้อมลูทีจ่ะใช้ทัง้หมดลง  
     เก็บไว้ อาจสรา้งโฟลเดอรย์่อยอีกเพ่ือเก็บไฟล์เสียง ภาพเคล่ือนไหว รปูภาพ แล้วจงึสรา้งเอกสารเปล่าข้ึนมาหน่ึง  
     หน้า ก าหนดขนาดเป็น 700x600 pixels           
    2. แบ่งครึ่งหน้าหนังสือเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน โดยคลิกทีไ่มบ้รรทัดด้านบน หากก าหนดความกว้างของหนังสือเท่ากับ  
     700 pixels ให้คลิกทีจ่ดุ 350  
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   3. จากน้ันให้คลิกทีเ่มนู Buttons เลือก 3D-spines เพ่ือเลือกรปูแบบเส้นแบ่ง  
หนังสือจะม ีDialog Box ข้ึนมาให้เลือกรปูแบบของตัวแบ่งหน้ากระดาษให้เลือก  หารปูแบบ  
เส้นแบ่งหน้ากระดาษทีต่้องการ  

                                 

                                 คลิกทีค่ าว่า use แล้วคลิกน าเส้นแบ่งหน้ามาวางไว้ก่ึงกลางหน้ากระดาษ  

                         
 

 

 

 



 
  1.  การแทรกภาพเพ่ือท าปกหน้า ให้คลิกที ่กล่องเครื่องมอื Insert แล้วเลือก Insert image 

                   

 

     2.  เลือกรปูภาพทีต่้องการมาท าเป็นปก เมือ่ได้ภาพแล้ว คลิกปุม่ open 

  

 

 

 

 

 

 
1.  การแทรกภาพเพ่ือท าปกหน้า ให้คลิกที ่กล่องเครื่องมอื Insert แล้วเลือก Insert image 

               
2.  เลือกรปูภาพทีต่้องการมาท าเป็นปก เมือ่ได้ภาพแล้ว คลิกปุม่ open 
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3. ปรบัภาพให้ได้ตามขนาดทีต่้องการแล้วน ามาวางไว้ทางด้าน ขวามอื  

        
 

 การท าให้ปกหน้าโปร่งใส 

 1.  คลิกเลือกเมนู  Tools --> เลือก  Book Transparency จะพบหน้าต่าง Book Transparency Setting 
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2. ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง With Transparency หลังจากน้ันให้คลิก Select 
    เลือกก าหนดสีทีต่้องการให้มคีุณสมบัติโปรง่ใส หลังจากน้ัน คลิกเลือก OK 

                               

3.  ทีก่ล่องเครื่องมอื Insert เลือกเครื่องมอื Insert box  จะปรากฏ dialog Box สีข้ึนมาให้เลือกสีเดียวกับที่  
     ก าหนดไว้ใน Transparency Colour หลังจากน้ันคลิก OK 

            

4.  ขยายกล่องสีให้เต็มหน้ากระดาษทางด้านซ้ายมอื เพ่ือท าให้กลายเป็นพ้ืนทีโ่ปรง่ใส  
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  1.  ทีก่ล่องเครื่องมอื Pages เลือกทีร่ปูเครื่องหมาย  + เพ่ือเพ่ิมจ านวนหน้า  และเครื่องหมาย  - เพ่ือลบ 
      จ านวนหน้า 

                                        
 
      จะมตีัวเลขแสดงเลขหน้าและจ านวนหน้าทีเ่พ่ิม หรอืลบทางด้านล่างของจอภาพ  

 

   การพิมพ์ข้อความในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เราจะเว้นหน้าที ่2 ไว้ส าหรบัท าสารบัญ  ซ่ึงจะท าหลังจากทีพิ่ มพ์เน้ือหา
เรยีบรอ้ยแล้ว    ในทีน้ี่เราจะเลือกก าหนดใส่สีหน้ากระดาษสีเดียวกันทัง้เล่ม  
    1.  เลือกก าหนดค่าที ่เมนู Properties  จะปรากฏหน้าต่าง Book Properties 
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2.  คลิกเลือก Select  Paper Colour เพ่ือก าหนดสีให้หน้ากระดาษทัง้เล่ม  
3.  จะปรากฏกล่องสี ให้เราเลือกสีทีต่้องการจากน้ันคลิก  OK 
 

การใส่สีให้กับหน้ากระดาษเพียงหน้าเดียว 

 1.  หากเราต้องการใส่สีให้กับหน้ากระดาษเพียงหน้าเดียว หรอืก าหนดให้แต่ละหน้ามสีีต่างกัน ให้เลือกทีก่ล่อง  
    เครื่องมอื Insert -->  Insert Box แล้วเลือกสีทีต่้องการ  
 2.  หลังจากน้ันคลิกขยายให้เต็มหน้ากระดาษ -- > คลิกเมาส์ขวา -- >เลือก Send to Bottom   จะได้สี 
    หน้ากระดาษตามต้องการ  

 

1.  หากต้องการบันทึกไฟล์หนังสือให้เลือกทีเ่มนู  File -->  Save   หรอืคลิกทีแ่ถบเครื่องมอื   พรอ้มใส่ช่ือ  

     ไฟล์ในช่อง Filename และคลิกปุม่ Save   ไฟล์ทีไ่ด้จะมนีามสกุล   .dml 
 2.  เมือ่ปิดไฟล์หรอืโปรแกรมไปแล้ว หากต้องการเปิดไฟล์หนังสือข้ึนมา ให้คลิกทีเ่มนู  File -->  Open   หรอื 
      คลิกทีแ่ถบเครื่องมอื            เลือกไฟล์ทีต่้องการเปิด  และคลิกปุม่  Open  
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เรื่อง การก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้น 
ช่ือ-สกุล........................................................เลขที่ ................ช้ัน.................. 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรยีนบอกความหมายของค่าต่างๆ ในการก าหนดคุณสมบัติใน Book Properties 

1 

2 

3 

5 

6 

4 

7 

8 

9 

10 

1...........................................................................................................................          

2...........................................................................................................................  

3...........................................................................................................................  

4...........................................................................................................................     

5...........................................................................................................................  

6...........................................................................................................................  

7...........................................................................................................................   

8...........................................................................................................................     

9...........................................................................................................................        

10. ..........................................................................................................................                                                                                    

.    
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การแบ่งหน้ากระดาษ 
ช่ือ-สกุล............................................... เลขที่ ............... ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่...../..... 

ค าช้ีแจง ใหนั้กเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 

 

       จงอธิบายข้ันตอนการแบง่หน้ากระดาษหนังสือ มาพอสังเขป 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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                           เรื่อง การสร้างปกหน้าของหนังสือ 
ช่ือ-สกุล............................................... เลขที่ ............... ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่...../..... 
 
ค าช้ีแจง ให้นักเรยีนท าตามค าส่ังตอ่ไปน้ี 

1.จงบอกวิธีการท าให้กระดาษด้านซ้ายมอืหายไป  
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 
2.บอกข้ันตอนการแทรกรปูภาพทีป่กหน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................ 
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 1. ข้อใดเป็นการเตรยีมงานเบือ้งต้นก่อนการสรา้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ? 
     ก.ย่อไฟล์ภาพให้มขีนาดเหมาะสมก่อนน าไปใช้งาน  
     ข.ก าหนดการเช่ือมโยงเพ่ือไมใ่ห้มปีัญหาในการน าเสนอผ่านเว็บไซต์  
     ค.สรา้งโฟลเดอรส์ าหรบัหนังสืออิเล็กเล็กทรอนิกส์ 1 โฟลเดอร ์ต่อ หนังสือ 1 เล่ม 
     ง.เตรยีมไฟล์ประกอบโดยตั้งช่ือเป็นภาษาอังกฤษหรอืผสมตัวเลขและห้ามเว้นวรรค  
 2.การสรา้งหนังสือเล่มใหม ่ต้องคลิกค าส่ังใด ? 
     ก. New 
     ข. Open 
     ค. Save 
     ง. Page 
3. การเปิดหนังสือเดิม ต้องคลิกค าส่ังใด  ? 
      ก.  New 
      ข.  Open 
      ค.  Save 
      ง.   Page 
4. การบันทึกหนังสือ ต้องคลิกค าส่ังใด  ? 
     ก.   New 
     ข.   Open 
     ค.   Save 
     ง.   Page 

 
 

  
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรยีนเลือกตอบค าถามทีถู่กต้องทีสุ่ดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท ( x)  

                   ลงในกระดาษค าตอบ (ใช้เวลา 10 นาท)ี  

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหัสวิชา ง32201  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
    ชุดฝึกทักษะชุดที่ 3  เรื่อง เริ่มสร้างหนังสือ 
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5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีบ่ันทึกแล้วสามารถน ามาแก้ไขเพ่ิมเติมทีหลังได้   จะมี  
    นามสกุลใด  ? 
    ก.    EXE 
    ข.    DML 
    ค.    DNL 
    ง.    SCR 

6. ข้อใด ไม่ใช่ การก าหนดรายละเอียดทีส่ าคัญให้กับการสรา้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ? 
     ก.   เลือก Character Set ให้เป็นภาษาไทย 
     ข.   เลือกสีของหน้ากระดาษ ( Paper Colour) 
     ค.   ค่าความกว้าง (Width) และความสูง ( Height) 
     ง.   เลือกการสรา้งไฟล์ Backup (Book Backup Files) 

7.  ถ้าต้องการเพ่ิมเส้นแบ่งครึ่งหน้าหนังสือ ต้องใช้ตามข้อใด  ? 
     ก.   เมนู Buttons // เลือก Dividers 
     ข.   เมนู Edit // เลือก Properties 
     ค.   เมนู Insert // เลือก Image 
     ง.   เมนู Tools // เลือก Page 

 8. ถ้าสรา้ง e-Book ด้วยความกว้างทีโ่ปรแกรมก าหนด ต้องก าหนดจดุเส้นแบ่งครึ่งหนังสือที่  
    ต าแหน่งไหน ? 
     ก.     350 
     ข.     440 
     ค.     550 
     ง.      700 
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 9. ให้เรยีงล าดับข้ันตอนในการสรา้งปกหน้าให้มคีุณสมบัติโปรง่ใสให้ถูกต้อง  ? 
               1. เมนู Insert // เลือก Insert Box 
               2. เมนู Tools // เลือก Book Transparency 
               3. สรา้งกรอบสี // ขยายให้เต็มพ้ืนทีด่้านซ้ายมอื  
               4.  With Transparency // เลือก Transparent Colour 
        ก.    1-2-3-4  
        ข.     2-4-1-3  
        ค.     3-2-1-4  
        ง.     4-3-2-1 
10. การใส่สีให้กับหน้ากระดาษเพียงหน่ึงหน้ามข้ัีนตอนอย่างไร ? 
       ก.  เมนู Insert // Insert box // Send to Bottom 
       ข.  เมนู Insert // Insert image // Send to Bottom 
       ค.  เมนู Tools // Insert box // Send to Bottom 
       ง.  เมนู Tools // Insert image // Send to Bottom 
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เรื่อง เริ่มสร้างหนังสือ 
ช่ือ-สกุล..........................................ช้ัน..........เลขที่ ............. 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

สรุปคะแนน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

  รวม 10 คะแนน  
....................................................  
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         รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหัสวิชา ง32202 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 
        ชุดฝึกทักษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author 

               ชุดที่ 3 เริม่สร้างหนังสือ 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

 

 

       ข้อ 1       ก                           ข้อ  6      ก 
      ข้อ 2       ก                           ข้อ  7      ง 
      ข้อ 3       ข                           ข้อ  8      ข 
      ข้อ 4       ค                           ข้อ  9      ข  
      ข้อ 5       ก                          ข้อ 10      ค         
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เฉลยกิจกรรมฝึกทักษะที่ 3.1 
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                       เรื่อง การก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้น 
ช่ือ-สกุล........................................................เลขที่ ................ช้ัน.................. 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรยีนบอกความหมายของค่าต่างๆ ในการก าหนดคุณสมบัติใน Book Properties 

                        

1 

2 

3 

5 

6 

4 

7 

8 

9 

10 

  1.Width :    ความกว้างของหนังสือ  
  2.Height :   ความสูงของหนังสือ  
  3.Paper Colour :  เลือกสีของแผ่นกระดาษ  
  4.Mask Colour :  เลือกสีทีใ่ช้ในการท ารปูให้โปรง่ใส  
  5.Background Colour : สีพ้ืนหลัง  
  6.Fly speed :  ปรบัความเรว็ในการเปล่ียนหน้า  
  7.Start Status :  เลือกตั้งค่าให้มเีมนูหรอืไมม่เีมนูบนหนังสือ  
  8.DWB Goto  :  เลือกการใช้  style ของโปรแกรม  
  9.Book Password : ใส่ password กรณทีีต่้องการ  
  10.Book Backup Files : เลือกตั้งค่าไฟล์ back up ว่าจะให้มก่ีีไฟล์  
 
 
 



 

  เฉลยกิจกรรมฝึกทักษะที่ 3.2 
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                               การแบ่งหน้ากระดาษ 
ช่ือ-สกุล............................................... เลขที่ ............... ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่...../..... 

ค าช้ีแจง ใหนั้กเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
 

       จงอธิบายข้ันตอนการแบง่หน้ากระดาษหนังสือ มาพอสังเขป 
ตอบ 

    1. แบ่งครึ่งหน้าหนังสือเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน โดยคลิกทีไ่มบ้รรทัดด้านบน หากก าหนดความกว้างของหนังสือเท่ากับ  
     700 pixels ให้คลิกทีจ่ดุ 350  

                                               

     2. จากน้ันให้คลิกทีเ่มนู Buttons เลือก 3D-spines เพ่ือเลือกรปูแบบเส้นแบ่งหนังสือจะม ี Dialog Box  
ข้ึนมาให้เลือกรปูแบบของตัวแบ่งหน้ากระดาษให้เลือก  หารปูแบบเส้นแบ่งหน้ากระดาษทีต่้องการ  

                                            

       3. คลิกทีค่ าว่า use แล้วคลิกน าเส้นแบ่งหน้ามาวางไว้ก่ึงกลางหน้ากระดาษ  

                                             
 

 



 

เฉลยกิจกรรมฝึกทักษะที่ 3.3 

37 
 

                           เรื่อง การสร้างปกหน้าของหนังสือ 
ช่ือ-สกุล............................................... เลขที่ ............... ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่...../..... 
ค าช้ีแจง ให้นักเรยีนท าตามค าส่ังตอ่ไปน้ี 

1.จงบอกวิธีการท าให้กระดาษด้านซ้ายมอืหายไป  
ตอบ 1. คลิกเลือกเมนู  Tools --> เลือก  Book Transparency จะพบหน้าต่าง Book Transparency 
   Setting 

                           

       2. ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง With Transparency หลังจากน้ันให้คลิก Select  เลือกก าหนดสีที่
ต้องการให้มคีุณสมบัติโปรง่ใส หลังจากน้ัน คลิกเลือก OK 
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      3.  ทีก่ล่องเครื่องมอื Insert เลือกเครื่องมอื Insert box  จะปรากฏ dialog Box สีข้ึนมาให้เลือกสีเดียวกับที่
ก าหนดไว้ใน Transparency Colour หลังจากน้ันคลิก OK 

            

       4.  ขยายกล่องสีให้เต็มหน้ากระดาษทางด้านซ้ายมอื เพ่ือท าให้กลายเป็นพ้ืนทีโ่ปรง่ใส  

2.บอกข้ันตอนการแทรกรปูภาพทีป่กหน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
ตอบ  1.  การแทรกภาพเพ่ือท าปกหน้า ให้คลิกที ่กล่องเครื่องมอื Insert แล้วเลือก Insert image 
 

                                   
 
      2.  เลือกรปูภาพทีต่้องการมาท าเป็นปก เมือ่ได้ภาพแล้ว คลิกปุม่ open 
            



 

         รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหัสวิชา ง32202 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 
        ชุดฝึกทักษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author 
                                       ชุดที่ 3 เริม่สร้างหนังสือ 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

 

 

       ข้อ 1        ค                           ข้อ  6      ข 
      ข้อ 2        ก                           ข้อ  7       ก 
      ข้อ 3        ข                           ข้อ  8       ก 
      ข้อ 4        ค                           ข้อ  9       ข  
      ข้อ 5        ค                           ข้อ 10      ก        
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