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            เอกสารชุดฝึกทักษะ หน่วยที่ 2 เรื่อง สร้างสรรค์มลัติมเีดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author     
ชุดที่  4  ข้อความและมัลติมีเดีย   จดัท าข้ึนเพ่ือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ3 
 รหัสวิชา ง32201 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีสาระเพ่ิมเติม ซ่ึงผู้สอน
ได้จดัท าข้ึนเพ่ือมุง่เน้นพัฒนานักเรียนที่เรียนอ่อนและส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเก่ง โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยมคีรูคอยดูและคอยแนะน า  นักเรียนศึกษาไปทีละชุดตามล าดับจนสามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ซอฟต์แวร์ที่จะแนะน าให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้การสร้างส่ือมลัติมเีดียประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม 
Desktop Author   
            เอกสาร ชุดฝึกทักษะสร้างสรรค์มลัติมเีดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author หน่วยที่ 2   
มทีั้งหมด 7 เล่ม ประกอบด้วย 
 

               ชุดที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
               ชุดที่ 2  รู้จกักับ Desktop Author 
               ชุดที ่3  เริ่มสรา้งหนังสือ  
               ชุดที่  4 ข้อความและมัลติมีเดีย 
               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  4  ข้อความและมัลติมีเดีย   เล่มน้ี ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี ่5 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ดังน้ี 
      1.นักเรียนอ่านค าช้ีแจงการใช้ชุดฝึกทกัษะใหเ้ข้าใจ 
      2.นักเรียนศึกษาขอบข่ายของเน้ือหา สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู ้
      3.นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรูพ้ื้นฐาน 
      4.นักเรียนศึกษาเน้ือหาสาระโดยละเอียดทลีะเรือ่งตามล าดับและท ากิจกรรมฝึกทกัษะทา้ยเรือ่ง 
      5.ท าแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าหลังเรียน 

 

      1.นักเรียนต้องได้คะแนนประเมินตนเองหลังเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
      2.ถ้าได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 ใหก้ลับไปทบทวนความรูเ้พ่ิมเติม จนกว่าจะได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
         ร้อยละ 80 
      3.นักเรียนต้องได้คะแนนกิจกรรมฝึกทกัษะที ่4.1 กิจกรรมที่ 4.2 และกิจกรรมที ่4.3  รวมแล้ว 
         ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

       ชุดฝึกทักษะชุดน้ีใช้เวลาในการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม  2  ช่ัวโมง 
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         เอกสารชุดฝึกทกัษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author  
ชุดที่  4  ข้อความและมัลติมีเดีย   รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหสั ง 32201 ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่5 
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชุดฝึกทกัษะชุดที ่ 4  ข้อความและมัลติมีเดีย    
เล่มน้ีใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่5 โรงเรียนสตูลวิทยา 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี 
        1.ครูแจกชุดฝึกทกัษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author  
           ชุดที่  4  ข้อความและมัลติมีเดีย    
        2.ครูช้ีแจงการใช้ชุดฝึกทกัษะใหนั้กเรียนทราบก่อนลงมือปฏิบตัิ 
        3.ครูใหนั้กเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือดูว่านักเรียนมีพ้ืนฐานความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ 
           เรือ่งน้ีมากน้อยเพียงใด 
        4.ครูใหนั้กเรียนศึกษาใบความรูชุ้ดฝึกทกัษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม 
           Desktop Author ชุดที่  4  ข้อความและมัลติมีเดีย   แล้วปฏิบตัิตามกิจกรรมฝึกทกัษะ 
           ที ่ 4.1 , 4.2  และ 4.3 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  
ชุดที่  4  ข้อความและมัลติมีเดีย   รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหสั ง32201 ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่5 
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชุดฝึกทกัษะชุดที่  4  ข้อความและมัลติมีเดีย   เล่มน้ีใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่5 โรงเรียนสตูลวิทยา อ าเภอเมือง  
จังหวัดสตูล โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี        
       1.ศึกษาผลการเรียนรูแ้ละจุดประสงค์การเรียนรู ้
       2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียนชุดฝึกทกัษะชุดที ่4 เพ่ือประเมินพ้ืนฐานของนักเรียน   
           จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลา 10 นาท ี
       3.ศึกษากรอบเน้ือหาอย่างละเอียดของชุดฝึกทกัษะชุดที่  4  ข้อความและมัลติมีเดีย     
       4.ท ากิจกรรมฝึกทกัษะที ่4.1 , 4.2  และ 4.3 
       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 

 

     มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกัษะในการพิมพ์ข้อความและการแทรกไฟล์ Multimedia ลงใน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีส่ร้างด้วยโปรแกรม Desktop Author ได้  
 
 

 

 

 

1. อธิบายความหมายของ Multimedia ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)ได้  
2. อธิบายวิธีการพิมพ์ข้อความและการแทรกไฟล์ Multimedia ลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีส่ร้าง 
    ด้วยโปรแกรม Desktop Author ได้  
3. มีทกัษะในการพิมพ์ข้อความ ลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีส่ร้างด้วยโปรแกรม Desktop Authorได ้ 
4. มีทกัษะในการแทรกไฟล์ Multimedia ประเภทภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหว ลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
    ทีส่ร้างด้วยโปรแกรม Desktop Author 
 5.อธิบายวิธีการสร้างภาพ Popup  ได ้
 6.มีทกัษะในการสร้างภาพ Popup ได ้
 7. มีความขยัน  อดทน  และมีเจตคติทีด่ีต่อการพิมพ์ข้อความและแทรกไฟล์  Multimedia ในหนังสือ 
    อิเล็กทรอนิกส์ทีส่ร้างด้วยโปรแกรม Desktop Author   

         ข้อความเปน็ข้อมูลส าคัญของการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การพิมพ์ข้อความ ขนาดของ
ตัวอักษร ตลอดจนการใช้สีเพ่ือเน้นข้อความ ล้วนแล้วแต่เปน็ส่ิงส าคัญ นอกจากน้ันยังสามารถแทรก
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงบรรยาย ลงไปในในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได ้
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1. ข้อใดให้ความหมายของค าว่ามลัติมเิดียได้ถูกต้อง  ? 
    ก. มลัติเดียเป็นส่ือทีใ่ช้ในการน าเสนอผลงานในรปูแบบต่าง ๆ  
    ข. มลัติมเีดียเป็นการน าองค์ประกอบต่างๆ เช่น ตัวอักษร รปูภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว เข้าด้วยกัน  
    ค.มลัติมเีดียหมายถึงโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน  
    ง. ถูกทุกข้อ 

2. ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความลงในโปรแกรม Desktop Author ต้องใช้ค าส่ังใด  ? 
    ก.  เมนู File // เลือกค าส่ัง Text  
    ข.  เมนู View // เลือกค าส่ัง Text 
    ค. เมนู Insert // เลือกค าส่ัง Text  
    ง. เมนู Tools // เลือกค าส่ัง Text 

 3. ค าส่ังน้ี      หมายถึงอะไร ? 
    ก. ก าหนดแบบอักษรให้ตัวอักษร  
    ข. ก าหนดขนาดให้ตัวอักษร 
    ค. ก าหนดกรอบให้ตัวอักษร  
    ง.  ก าหนดสีให้ตัวอักษร  
 
      

                                     

                                          
 

 
 

  
 

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหัสวิชา ง32201  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
    ชุดฝึกทักษะชุดที่ 4  เรื่อง ข้อความและมัลติมีเดีย    

ค าช้ีแจง  ให้นักเรยีนเลือกตอบค าถามทีถู่กต้องทีสุ่ดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท ( x)  

                   ลงในกระดาษค าตอบ (ใช้เวลา 10 นาท)ี  
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จากรปู ใช้ตอบค าถามข้อที ่ 4 

 

4.ต้องการท าภาพแบบ Pop Up ในโปรแกรม Desktop Author ต้องคลิกทีปุ่ม่ใด  ? 
    ก.  4  
    ข.  5 
    ค.  6 
    ง.  7 

5.  สัญลักษณน้ี์          หมายถึงอะไร ? 
    ก. ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับตัวอักษร  
    ข. ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับกรอบ  
    ค. ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับเสียง  
    ง.  ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับรปูภาพ  
 
6. การแก้ไขข้อความทีพิ่มพ์ไว้แล้วให้สามารถเพ่ิมเติมหรอืแทรกค าอ่ืนได้ สามารถท าได้ตามข้อใด  ? 
    ก. คลิกขวาทีข้่อความน้ัน  
    ข. คลิกซ้ายทีข้่อความน้ัน  
    ค. ดับเบิล้คลิกขวาทีข้่อความน้ัน  
    ง. ดับเบิล้คลิกซ้ายทีข้่อความน้ัน   
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7. ถ้าต้องการแทรกภาพลงในโปรแกรม Desktop Author ต้องใช้ค าส่ังใด  ? 
     ก. เมนู Insert // เลือกค าส่ัง Image  
     ข. เมนู File // เลือกค าส่ัง Image 
     ค. เมนู Edit // เลือกค าส่ัง Image 
     ง. เมนู Windows // เลือกค าส่ัง Image       
 
8.ข้อใดไมจ่ดัเป็นองค์ประกอบของมลัติมเีดีย  ? 

   ก.เสียง 
   ข.ภาพเคล่ือนไหว  

   ค.ภาพน่ิง 
   ง. สี 

9. การแทรกไฟล์วิดีโอลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องปฏิบัติตามข้อใด  ? 
   ก.   เมนู Insert // เลือกค าส่ัง Image // Select Multimedia 
   ข.   เมนู Insert // เลือกค าส่ัง Multimedia // Select Multimedia 
   ค.   เมนู Edit // เลือกค าส่ัง Sound // Select Multimedia  
   ง.   เมนู Windows // เลือกค าส่ัง Mp3 // Select Multimedia 

10. ต้องการให้เสียงดังต่อเน่ืองกันไมห่ยุด ต้องเลือกทีส่่วนใด  
   ก.   Select 
   ข.    Loop 
   ค.    Done 
   ง.    Run 
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ชุดที่  4  เรื่อง ข้อความและมัลติมีเดีย    
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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1. คลิกเลือก   Insert Text ทีก่ล่องเครื่องมอื Insert   

 

 

 

 

 

 

 

2. จะปรากฏหน้าต่าง Text Editor  ให้คลิกเครื่องหมาย   ทีปุ่ม่ Unicode เพ่ือให้แสดงข้อความเป็น

ภาษาไทย และพิมพ์ข้อความลงในกรอบสีขาว     
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3. เลือกแบบอักษร  ขนาด และ สี ได้จากการคลิกทีร่ปู              จะปรากฏหน้าต่าง Font   และคลิกปุม่ OK                         

     การเลือกตัวอักษร ใหเ้ลือก Ms Sans Serif หรอื Angsana UPC  ซ่ึงโปรแกรมจะรองรบั  Font โดย 
สามารถใช้กับคอมพิวเตอรท์ุกเครื่อง และเพ่ือไมใ่ห้เกิดข้อผิดพลาดในการแสดงผล   

                          

4.  คลิกปุม่ OK เพ่ือออกจากหน้าต่าง Text Editor  และจดักรอบข้อความให้มขีนาดพอดี  จากน้ัน คลิกเมาส์ค้าง  
    จบัข้อความไปวางในต าแหน่งทีต่้องการ (ถ้าต้องการจะแก้ไขข้อความให้ดับเบิล้คลิกทีก่ล่องข้อความ)   
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      มลัติมเีดีย (Multimedia)  หมายถึง  การน าองค์ประกอบของส่ือชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ซ่ึงประกอบด้วย 
ตัวอักษร (Text) ภาพน่ิง (Still Image) ภาพเคล่ือนไหวหรอือนิเมช่ัน ( Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ 
(Video) โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอรเ์พ่ือส่ือความหมายกับผู้ใช้อย่างมปีฏิสัมพันธ์ ( Interactive 
Multimedia) และได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

       ไฟล์ Multimedia  ทีส่ามารถแทรกได้ ในโปรแกรม Desktop Author  ได้แก่  
              - Flash            นามสกุลไฟล์      .swf 
              - Movie            นามสกุลไฟล์     .avi , .mpg ,mpeg 
              - Sound           นามสกุลไฟล์      .mid  , .mp3 

การแทรกมลัติมเีดีย ท าได้ดังน้ี  
1.คลิกปุม่ Insert Multimedia บนเครื่องมอื Tool 
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2.จะปรากฏ  Multimedia Dialog   คลิกเลือกส่ือไฟล์จากปุม่ Select Multimedia  ดังรปู    
 

          
 
    3.ช่อง File Of Type เลือกเป็นประเภทส่ือ Flash ส าหรบัน าเข้า Flash movie หรอื Common media ส าหรบัการ
น าเข้าเสียง .mid , .mp3 , .wav และ Video (.avi ,  .mpg , .mpeg) หรอื  Any media file        
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          4.เลือกไฟล์ Multimedia ทีต่้องการ  แล้วกดปุม่ Open 

                             

                       

               5. คลิกปุม่ OK 

                                 

 

 

 

 
 



 

  กรณเีลือกส่ือทีเ่ป็นแฟ้มวีดิโอ หรอืเสียง จะมตีัวเลือกเพ่ิมเติม ดังน้ี  

     Embed File inside book ให้ผังส่ือทีเ่ลือกใช้กับแฟ้มเอกสารหรอืไม ่กรณทีีไ่มเ่ลือกรายการน้ีจะต้องมัน่ใจว่า  
ได้คัดลอกแฟ้มส่ือไปพรอ้มกับแฟ้มเอกสารด้วยทุกครั้ง แต่ถ้าเลือก จะท าให้ขนาดของแฟ้มผลงานโตข้ึน  
     Start play automatically  ให้ส่ือทีเ่ลือกท างานอัตโนมตัิหรอืไม ่(แนะน าให้เลือกรายการน้ีทุกครั้ง)  
     Loop ต้องการให้ส่ือน าเสนอวนลูปเมือ่น าเสนอจบหรอืไม่  
     Show control  ต้องการแสดงแถบควบคุมส่ือ เช่น ปุม่ปิด ปุม่น าเสนอหรอืไม ่(แนะน าให้เลือกรายการน้ีทุกครั้ง)  

       เทคนิคเพ่ิมเติม 
 

           การน าเข้าแฟ้มเสียง สามารถย่อขนาดของกรอบส่ือให้เล็กจนมองไมเ่ห็น เพ่ือไมแ่สดงจอภาพได้โดยทีเ่สียง  
ยังคงท างานได้ตามปกติ  
 
   6.ไฟล์มลัติมเีดียทีเ่ลือก จะแสดงทีก่รอบสีเหล่ียม จากน้ันให้ลากย่อ ขยายกรอบ แล้วย้ายไปไว้ยังต าแหน่งทีต่้องการ  
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         Popup  Image  คือ การสรา้งการแสดงผลของภาพในหน้าต่างใหมห่ลังจากการคลิก   
  ซ่ึงมข้ัีนตอนการสรา้งดังน้ี  
1. คลิก เครื่องมอื Insert image           เพ่ือแทรกภาพขนาดเล็กก่อนท าภาพ Pop Up หรอืคลิกที ่  
     เมนู Insert         image  ดังรปู 

                          

                         
 

 

 

 

 

 

 

 
              



 
  1.  การแทรกภาพเพ่ือท าปกหน้า ให้คลิกที ่กล่องเครื่องมอื Insert แล้วเลือก Insert image 

                   

 

     2.  เลือกรปูภาพทีต่้องการมาท าเป็นปก เมือ่ได้ภาพแล้ว คลิกปุม่ open 

  

 

 

 

 

 

        2. จะปรากฏหน้าต่าง ส าหรบัการค้นหาภาพเพ่ือให้ผู้ใช้ เลือกไฟล์ภาพทีต่้องการ (ในทีน้ี่ภาพอยู่ใน Folder eBook) 

                                                
 
              3. เลือกขนาดภาพขนาดเล็กทีเ่ตรยีมเอาไว้ ท า Popup โดยต้องเตรยีมภาพขนาดเล็กและภาพขนาดใหญไ่ว้  

                                                
  
                                                 4. คลิกปุม่ Open  
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5.เมือ่ได้รปูภาพตามทีต่้องการแล้ว ท าการจดัวางให้ได้ตามขนาดต้องการ  

                                            

6. เลือกเครื่องมอื Insert popup images  

                                      

                               7.จะปรากฏหน้าต่าง Popup Image Dialog ข้ึนมา 
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   8. คลิกเลือก ปุม่ Select Popup Image ในหน้าต่าง Popup Image Dialog ตามภาพตัวอย่างด้านล่าง  

                                    

                                     9. เลือกภาพเดิมทีม่ขีนาดใหญก่ว่า เพ่ือท าเป็นภาพ Popup 

                                          

                                         10. คลิกปุม่ Open 
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      11. คลิกปุม่ Ok 

                                  

      12. กรอบส่ีเหล่ียมเล็กจะปรากฏข้ึนหลังจากการ คลิกปุม่ Ok 

                                  

           13. ลากกรอบส่ีเหล่ียมให้คลอบคลุมรปูภาพขนาดเล็ก เพ่ือก าหนดพ้ืนทีส่ าหรบัการคลิก  
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      14. ดูผลงานการท าภาพ popup ได้โดยการคลิกทีเ่ครื่องมอื               ลักษณะภาพทีไ่ด้จากการท า  
            Popup image ดังรปู 
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เรื่อง การแทรกข้อความในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

               ช่ือ-สกุล........................................................เลขที่................ช้ัน.................. 
 
 
 ค าช้ีแจง   ให้นักเรยีนตอบค าถามต่อไปน้ี 
 

1. ให้นักเรยีนอธิบายข้ันตอนการ พิมพ์ข้อความลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง  

   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
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เรื่อง การท าภาพ Popup 

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

ค าช้ีแจง ใหนั้กเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 

 

       จงอธิบายข้ันตอนการท าภาพ Popup ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใหถู้กต้อง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................... 
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                           เรื่อง การแทรกส่ือมัลติมีเดีย 
ช่ือ-สกุล............................................... เลขที่ ............... ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่...../..... 
 
ค าช้ีแจง ให้นักเรยีนตอบค าถามตอ่ไปน้ี 

1.จงบอกความหมายของค าว่า “มลัติมเีดีย”  
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 
2.บอกข้ันตอนการแทรก ไฟล์มลัติมเีดียลงใน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author  
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรยีนเลือกตอบค าถามทีถู่กต้องทีสุ่ดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท ( x)  

                   ลงในกระดาษค าตอบ (ใช้เวลา 10 นาท)ี  

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหัสวิชา ง32201  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
    ชุดฝึกทักษะชุดที่ 4  เรื่อง ข้อความและมัลติมีเดีย 
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1. ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความลงในโปรแกรม Desktop Author ต้องใช้ค าส่ังใด  ? 
    ก.  เมนู File // เลือกค าส่ัง Text  
    ข.  เมนู View // เลือกค าส่ัง Text 
    ค. เมนู Insert // เลือกค าส่ัง Text  
    ง. เมนู Tools // เลือกค าส่ัง Text 
 
2. ข้อใดให้ความหมายของค าว่ามลัติมเิดียได้ถูกต้อง  ? 
    ก. มลัติเดียเป็นส่ือทีใ่ช้ในการน าเสนอผลงานในรปูแบบต่าง ๆ  
    ข. มลัติมเีดียเป็นการน าองค์ประกอบต่างๆ เช่น ตัวอักษร รปูภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว เข้าด้วยกัน  
    ค.มลัติมเีดียหมายถึงโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน  
    ง. ถูกทุกข้อ 
 
3.  สัญลักษณน้ี์          หมายถึงอะไร ? 
    ก. ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับตัวอักษร  
    ข. ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับกรอบ  
    ค. ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับเสียง  
    ง.  ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับรปูภาพ  
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 4. ถ้าต้องการแทรกภาพลงในโปรแกรม Desktop Author ต้องใช้ค าส่ังใด  ? 

     ก. เมนู Insert // เลือกค าส่ัง Image  
     ข. เมนู File // เลือกค าส่ัง Image 
     ค. เมนู Edit // เลือกค าส่ัง Image 
     ง. เมนู Windows // เลือกค าส่ัง Image       
 
5. ค าส่ังน้ี      หมายถึงอะไร ? 
    ก. ก าหนดแบบอักษรให้ตัวอักษร  
    ข. ก าหนดขนาดให้ตัวอักษร 
    ค. ก าหนดกรอบให้ตัวอักษร  
    ง.  ก าหนดสีให้ตัวอักษร  
 
6.ข้อใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบของมลัติมเีดีย  ? 

   ก.เสียง 
   ข.ภาพเคล่ือนไหว  

   ค.ภาพน่ิง 
   ง. สี 

7. การแก้ไขข้อความทีพิ่มพ์ไว้แล้วให้สามารถเพ่ิมเติมหรอืแทรกค าอ่ืนได้ สามารถท าได้ตามข้อใด  ? 
    ก. คลิกขวาทีข้่อความน้ัน  
    ข. คลิกซ้ายทีข้่อความน้ัน  
    ค. ดับเบิล้คลิกขวาทีข้่อความน้ัน  
    ง. ดับเบิล้คลิกซ้ายทีข้่อความน้ัน   
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จากรปู ใช้ตอบค าถามข้อที ่ 8 

 

8.ต้องการท าภาพแบบ Pop Up ในโปรแกรม Desktop Author ต้องคลิกทีปุ่ม่ใด  ? 
    ก.  4  
    ข.  5 
    ค.  6 
    ง.  7 

9. การแทรกไฟล์วิดีโอลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องปฏิบัติตามข้อใด  ? 
   ก.   เมนู Insert // เลือกค าส่ัง Image // Select Multimedia 
   ข.   เมนู Insert // เลือกค าส่ัง Multimedia // Select Multimedia 
   ค.   เมนู Edit // เลือกค าส่ัง Sound // Select Multimedia  
   ง.   เมนู Windows // เลือกค าส่ัง Mp3 // Select Multimedia 

10. ต้องการให้เสียงดังต่อเน่ืองกันไมห่ยุด ต้องเลือกทีส่่วนใด  
   ก.   Select 
   ข.    Done 
   ค.    Loop 
   ง.    Run 

 
 
 



 

เรื่อง ข้อความและมัลติมีเดีย 
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 4 ข้อความและมัลติมีเดีย 

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

10     
 

 

 

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

35 
 



 

เฉลยกิจกรรมฝึกทักษะ ชุดที่ 4.1 
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                       เรื่อง การแทรกข้อความในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
               ช่ือ-สกุล........................................................เลขที่................ช้ัน.................. 
 
 ค าช้ีแจง   ให้นักเรยีนตอบค าถามต่อไปน้ี 
 

         อธิบายข้ันตอนการพิมพ์ข้อความลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรมDeskTop Author ให้ถูกต้อง 
    ตอบ   การพิมพ์ข้อความลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม DeskTop Author ท าได้ดังน้ี 
    1.คลิกเมนู Insert Text  ทีก่ล่องเครื่องมอื Insert 
    2.จะปรากฏ Text Editor ให้คลิกเครื่องหมาย   หน้า Unicode เพ่ือให้แสดงภาษาไทย 
    3.พิมพ์ข้อความลงไปในกรอบสีขาว 
    4.เลือกแบบอักษร ขนาด และสี โดยคลิกทีร่ปู           จะปรากฏหน้าต่าง Font  โดยเลือกแบบอักษรเป็น  
       Ms   Sanserif หรอื Angsana UPC เพ่ือให้สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอรท์ุกเครื่องและ เพ่ือไมใ่ห้เกิด  
       ข้อผิดพลาดในการแสดงผล  และคลิกปุม่ OK 
     5.คลิกปุม่ OK เพ่ือออกจากหน้าต่าง Text Editor 
     6.จดัข้อความให้มขีนาดพอดี 
     7.คลิกและกดเมา้ส์ค้างไว้ แล้วน าข้อความไปวางในต าแหน่งทีต่้องการ 
     8.หากต้องการแก้ไขข้อความให้กดดับเบิล้คลิกทีก่ล่องข้อความ  
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                               การท าภาพ Popup 

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

ค าช้ีแจง ใหนั้กเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
 

       จงอธิบายข้ันตอนการท าภาพ Popup ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author 
ให้ถูกต้อง  

ตอบ การสรา้งภาพ popup ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มข้ัีนตอนดังน้ี 
1.คลิกเครื่องมอื Insert image เพ่ือแทรกภาพเล็กก่อนท าภาพ Popup 
2.จะปรากฏหน้าต่าง ส าหรบัค้นหาภาพ เพ่ือให้ผู้ใช้เลือกไฟล์ภาพทีต่้องการ   (เลือกจาก โฟลเดอร ์  
  eBook) 
3.เลือกขนาดภาพขนาดเล็กทีเ่ตรยีมเอาไว้ท า Popup โดยต้องเตรยีมทัง้ภาพขนาดเล็กและขนาดใหญ ่
4.คลิกปุม่ Open 
5.เมือ่ได้รปูภาพทีต่้องการแล้ว ท าการจดัวางให้ได้ตามขนาดทีต่้องการ 
6.เลือกเครื่องมอื Insert Popup Image  
7.จะปรากฏหน้าต่าง Popup Image Dialog ข้ึนมา 
8.คลิกเลือกปุม่ Select Popup Image ในหน้าต่าง Popup Image Dialog 
9.เลือกภาพเดิมทีม่ขีนาดใหญก่ว่าเพ่ือท าเป็นภาพ Popup 
10.คลิกปุม่ Open 
11.กรอบส่ีเหล่ียมจะปรากฏข้ึนหลังจาก คลิกปุม่ Ok 
13.ลากกรอบส่ีเหล่ียมให้คลอบคลุมภาพขนาดเล็ก เพ่ือก าหนดพ้ืนทีส่ าหรบัคลิก 
14.ดูผลงานการท าภาพ popup ได้โดยการคลิกทีเ่ครื่องมอื   
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                           เรื่อง การแทรกมัลติมีเดีย 
ช่ือ-สกุล............................................... เลขที่ ............... ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่...../..... 
ค าช้ีแจง ให้นักเรยีนตอบค าถามตอ่ไปน้ี 

1.จงบอกความหมายของค าว่า “ มัลติมีเดีย”  
    ตอบ  มัลติมีเดีย (Multimedia)  หมายถึง  การน าองค์ประกอบของส่ือชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน 
ซ่ึงประกอบด้วย ตัวอักษร ( Text) ภาพน่ิง (Still Image) ภาพเคล่ือนไหวหรอือนิเมช่ัน ( Animation) เสียง 
(Sound) และวิดีโอ (Video) โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอรเ์พ่ือส่ือความหมายกับผู้ใช้อย่างมี
ปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Multimedia) และได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  
 
2. บอกข้ันตอนการแทรกไฟล์มลัติมเีดียลงใน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author  
   ตอบ  การแทรกไฟล์มลัติมเีดียลงใน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author  มข้ัีนตอนดังน้ี 
   1.คลิกปุม่ Insert Multimedia บนเครื่องมอื Tool 
   2.จะปรากฏ Multimedia Dialog คลิกเลือกส่ือทีไ่ฟล์ทีต่้องการจากปุม่  Select Multimedia 
   3.ช่อง File of Type เลือกส่ือทีต่้องการ   
        Flash Movie เลือกเป็น Flash 
        ส่ือเสียง  .mid , mp3 , wav  ไฟล์ Video   .avi , mpg , mpeg  เลือกเป็น Common media 
       หรอืเลือก Any media file  
   4.เลือกไฟล์ Multimeia ทีต่้องการแล้วกดปุม่ Open  
   5.คลิกปุม่ OK 
   6.ไฟล์มลัติมเีดียทีเ่ลือกไว้จะแสดงกรอบส่ีเหล่ียม จากน้ันให้ลาก ย่อ -ขยายกรอบ แล้วย้ายไปวางในต าแหน่ง  
   ทีต่้องการ 
 
 

                          
 
 
 



 

         รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหัสวิชา ง32202 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 
        ชุดฝึกทักษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author 
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ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
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5     
6     
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8     
9     
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       ข้อ 1        ค                           ข้อ  6      ง 
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39 
 

 
 
 
            



 


