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ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (eBook) 

       เป็นเคร่ืองมือสําหรับจัดทําหนังสือให้อยู่ในรูปแบบสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (eBook หรือ e-Magazine) สามารถ
ประยุกต์การใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น หนังสือผลงานทางวิชาการ เอกสารการอบรม หรือทํารายงานการประชุม 
และอื่นๆ  เพ่ือสร้างแหล่งข้อมูล e-Library หรือ Digital Library  เพ่ิมโอกาส การเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ในองค์กรและภายนอกองค์กร เป็นการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หนังสือและสื่อต่างๆ ขององค์กร ในรูปแบบ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สู่ผู้สนใจ โดยผ่านเครือข่าย Internet หรือ Intranet โดยการเผยแพร่ผ่านห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกสบ์นเว็บไซต์ 
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1. การสร้างหนังสือ eBook 
 1.1 การติดต้ังโปรแกรม 
การ Download โปรแกรมผู้ใช้สามารถทําการ Download โปรแกรมตัวสร้างได้ที่หน้าเว็บหลักของ
ระบบโดยเข้าที่ http://library.ect.go.th แล้วคลิกที่ “ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้าง eBook”  

 

จากน้ันให้ทําการติดต้ังโปรแกรม ilovelibrary builder โดยผู้สามารถเลือกไดรฟ์ที่ทําการติดต้ัง 
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จากน้ันทําการ Run โปรแกรมเพ่ือทําการสมัครสมาชิก โดยทําการคลิกลิงค์เพ่ือสมัครสมาชิก 

 

1.2 การสรา้งทะเบียน eBook  

ทําการสร้างทะเบียน eBook โดยให้ผู้ใช้ทําการคลิกที่เมนู ทะเบียน eBook 
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จากน้ันทําการคลิกที่ เพ่ิมทะเบียนหนังสือใหม่ เพ่ือทําการเพิ่มทะเบียน eBook ก่อนการสร้าง eBook 
ผ่านโปรแกรม ilovelibrary builder  

 

ทําการใส่รายละเอียดหนังสือ eBook เพ่ือสร้างทะเบียนหนังสือ eBook พร้อมทั้งทําการบันทึก 

 

เมื่อทําการบันทึกข้อมูลทะเบียนหนังสือเรียบร้อย ผู้ใช้จะเห็นรายการของทะเบียน eBook ที่เราเพ่ิงได้
สร้างข้ึนมา จากน้ันให้ทําการกดท่ีปุ่มปิด เพ่ือกลับไปยังการทํางานของโปรแกรม ilovelibrary 
builder  
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1.3 การสร้าง eBook ด้วยโปรแกรมสร้างหนังสือ ilovelibrary Builder 
     ilovelibrary Builder คือเคร่ืองมือที่ใช้ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBook) ซึ่งสามารถสร้างได้จาก
ไฟล์หลายประเภท  เช่น .jpg, .Gif , .Png , .Bmp ,.Tif   .Pdf  หรือ Single .Pdf หรือจากการสแกนเอกสารเข้า
ระบบโดยตรง (TWAIN) สามารถแทรกไฟล์ภาพน่ิง หรือภาพเคลื่อนไหว  Multimedia file และเสียงในสื่อหนังสือ
หรืออัลบ้ัม   (Avi Mpeg , Mp3, Wav , Swf , Wmv , Wma) และมีขั้นตอนช่วยในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
( EBook Wizard ) ทําให้ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ (eBook 
Web Site) เพ่ือจัดเก็บเข้าตามหมวดหมู่  เพ่ือค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3.1 เมนูการใช้งาน Library Builder 

1.3.1.1 แถบเมนู  ไฟล์ ประกอบด้วยชุดคําสั่งที่เก่ียวกับ การต้ังช่ือไฟล์   เปิดไฟล์ข้อมูล (Open file) เพ่ือแก้ไข
หรืออัพโหลดไฟล์หนังสือเข้าระบบ 

 

       จากภาพ ชุดคําสั่ง File ประกอบด้วย ชุดเคร่ืองมือการทํางานต่างๆ โดยจัดแบ่งเป็น ชุดคําสั่งดังน้ี 

- ชุดคําสั่งกลุ่มไฟล์   ประกอบด้วย 4 ปุ่มคําสัง่ คือ สร้างใหม่   ปิดไฟล์ อัพโหลด ต้ังค่า 

  ปุ่มเครื่องมือ ลักษณะการทาํงานของปุ่มเครื่องมือ 

 การเริ่มสร้างไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใหม ่
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การเปิดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการสร้างไว้เพ่ือมาแก้ไข
เพ่ิมเติม 

 
การนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างเรียบร้อยแล้ว Upload ขึ้นบน  
เว็บไซต์ของหน่วยงานน้ันๆเพ่ือให้ผู้อ่ืนมา Download ไฟล์ 

 การกําหนดค่า (Configuration) ของระบบ 

 

-   ชุดคําสั่งกลุ่มหนังสือ ประกอบด้วย 6 ปุ่มคําสั่ง คือ ปกเล็ก   สันปก      ย่อไฟล์   ประเภท   รายละเอียด   

ตัวช่วย  

  ปุ่มเครื่องมือ ลักษณะการทาํงานของปุ่มเครื่องมือ 

 การนําปกเล็กมาใส่ในหนังสอือิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น 

 การนําสันปกมาใส่ในหนังสืออิเล็กทรอนิกสท์ี่สร้างขึ้น 

 เครื่องมือที่ทําให้ขนาดของไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีส่ร้างเล็กลง 

 

การกําหนดรายละเอียดต่างๆของไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้าง ได้แก่  
ช่ือหนังสือ (Book Name), ช่ือผู้แต่ง (Author), รหัสประเทศ (Country), 
ภาษาที่ใช้ในหนังสือ (Language), ขนาดเส้นกั้นแบ่งเงาระหว่างหน้า
หนังสือ (Shadow Level) 

 ปุ่มเครื่องมือที่ช่วยแสดงการสร้างหนังสือเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นขั้นตอน 

  

-   ชุดคําสั่งกลุ่มมัลติมีเดีย ประกอบด้วย 4 ปุ่มคําสั่ง  คือ     เพ่ิมข้อมูล บันทึกข้อมูล ลบข้อมลู 
เปลี่ยนช่ือ 
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  ปุ่มเครื่องมือ ลักษณะการทาํงานของปุ่มเครื่องมือ 

 
การเพ่ิมข้อมูลไฟล์วีดีโอ ออดิโอ และ มัลติมีเดีย เข้าในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์    ทีส่ร้าง 

 การบันทึกข้อมูลไฟล์วีดีโอ ออดิโอ และ มัลติมีเดียที่เราเพ่ิมเข้ามา 

 
การลบไฟล์วีดีโอ ออดิโอ และ มัลติมีเดีย ออกจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่เราไม่ต้องการออก 

 การเปลี่ยนช่ือ ไฟล์วีดีโอ ออดิโอ และ มลัติมเีดียที่สร้างขึ้น 

 
ส่วนแสดงรายการ ไฟล์วีดีโอ ออดิโอ มัลติมีเดียและหน้าหนังสือ ที่มีอยู่ใน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
แถบเลื่อน เพ่ือดูรายการไฟล์วีดีโอ ออดิโอ มัลติมีเดีย และหน้าหนังสอื
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เพ่ิมเข้ามา 

1.3.1.2 แถบเมนู  หนา้ 

       เป็นชุดคําสั่งที่เก่ียวกับหน้าเอกสารของหนังสือ การจัดการไฟล์หนังสือทั้งหมด ฟังก์ช่ันแถบ Page น้ีสามารถ
แยกเมนู ชุดคาํสั่งได้ดังน้ี 

 

 

- ชุดคําสั่งกลุ่มนําเข้าไฟล์        

        ประกอบด้วย 2 ปุ่มคาํสั่ง คือ เพ่ิมไฟล์หนังสือ   สกัดคํา       

  ปุ่มเครื่องมือ ลักษณะการทาํงานของปุ่มเครื่องมือ 
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การนําเข้าไฟล์หนังสือ ครั้งละหลายหน้า โดยไฟล์ที่นําเข้า
ต้องเป็นไฟล์ที่โปรแกรม  กําหนด เช่น  JPG, GIF, PNG 
BMP, TIF   และ PDF 

 

ใช้ในกรณีที่เราเลือกว่าต้องการใช้ฟังก์ช่ันการสกัดคํา
หรือไม่  โดยหากมีเครื่องหมายถูกหน้าคําว่า Extract 
แสดงว่า ต้องการใช้ฟังก์ช่ันสกัดคําจะทําได้เฉพาะไฟล์ 
.pdf ที่ไม่ใช่มาจากการสแกน และระยะเวลาการสกัดคํา
หน้าละประมาณ 40 วินาที 

 
(ตัวอย่าง) ข้อความท่ีได้จากการสกัดคําในแต่ละหน้า 

 

- ชุดคําสั่งกลุ่มเช่ือมโยง         

        ประกอบด้วย 2 ปุ่มคาํสั่ง คือ ล้างขอ้มูล   การเช่ือมโยง   

ปุ่มเครื่องมือ ลักษณะการทาํงานของปุ่มเครื่องมือ 

 
การลบข้อมูลที่มีการสร้างการเช่ือมโยง (Link) ไว้ในการทํางานของ 
Mode Link 

 การยืนยันการเช่ือมโยงข้อมูลที่อยู่ในกรอบขอ้ความ (Section) 

 
กรอบข้อมูลทีป่ระกอบด้วยช่ือกรอบ (Section) ที่ทําการเช่ือมโยง 
(Link) ไว้ใน Mode Link 

 

- ชุดคําสั่งกลุ่มจัดการไฟล์หนังสือ  
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       ประกอบด้วย 2 ปุ่มคําสัง่ คือ การสแกนเข้าระบบโดยตรง (Twain)   การตัดขอบ 

  ปุ่มเครื่องมือ ลักษณะการทาํงานของปุ่มเครื่องมือ 

 
ฟังก์ช่ันการนําเข้าไฟล์ที่ได้จากการสแกนผ่านเคร่ืองสแกนเนอร์เข้า
มายังโปรแกรม I Library Builder เพ่ือสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

 
การตกแต่งขนาดขอบ ซ้าย-ขวา  บน-ล่าง ของไฟล์ที่จะนําไปทํา
หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 
ใช้กําหนดขนาดของขอบ ซ้าย-ขวา  บน-ล่าง ของไฟล์ที่ต้องการจะ 
Crop ตามลําดับ 

 

Note: การตัดขอบสามารถทําได้ถ้าใช้ฟังก์ช่ันสแกนดังกล่าว แต่ถ้ามีการนําเข้าไฟล์ในรูปแบบอ่ืนจะสามารถตัด
ขอบได้เฉพาะไฟล์ Image (.jpg, .png) เท่าน้ัน 

- ชุดคําสั่งกลุ่มหน้าหนังสือ  

        ประกอบด้วย 4 ปุ่มคาํสั่ง คือ เพ่ิมขอ้มูล  บันทึกขอ้มูล  ลบข้อมลู  ไปยังหน้าที่  

  ปุ่มเครื่องมือ ลักษณะการทาํงานของปุ่มเครื่องมือ 

 การเพ่ิมไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครั้งละหน้า 

 การบันทึกข้อมูลหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์แต่ละหน้า 

 การลบหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ์ต่ละหน้า 

 
การเลื่อนไปยังหน้าที่ต้องการโดยการพิมพ์เลขหน้า และกดปุ่ม 
Enter หรือ Go to เพ่ือไปยังหน้าที่ต้องการ 

 
รายการแสดงหน้าไฟล์ที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ละหน้าที่
ทําการนําเข้า (Import) 
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- ชุดคําสั่งกลุ่มจัดการข้อมูลหนังสือเพ่ิมเติม 
        ประกอบด้วย 5 ปุ่มคาํสั่ง คือ เปิดอ่าน  เลือก  ลบ  แก้ไข  เช่ือมโยง 

 

  ปุ่มเคร่ืองมือ ลักษณะการทาํงานของปุ่มเครื่องมือ 

 การแสดงหนังสือที่สร้างหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กําลังสร้าง 

 

ฟังก์ช่ันเลือก เป็นการตีกรอบ (เลือก) เพ่ือสร้างคุณสมบัติพิเศษบน
หน้าไฟล์หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้าง เช่น การขยาย
สัดส่วนรูปภาพ        การ Link เพ่ือไปยังไฟล์หน้าอ่ืนๆ  การตี
กรอบเพ่ือแทรกไฟล์มัลติมีเดียอ่ืนๆ เป็นต้น 

 

ฟังก์ช่ันลบ เป็นการลบกรอบ (เลือก) คุณสมบัติพิเศษที่สร้างขึ้นบน
หน้าไฟล์หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นด้วย Mode 
Section การคลิ๊กที่ปุ่ม Delete  หมายถึง ขณะนี้ อยู่ในโหมดลบ
กรอบ (เลือก) หากคลิ๊กเลือกกรอบ (เลือก) ใด กรอบ (เลือก) น้ันจะ
หายไป 

 

ฟังก์ช่ันแก้ไข  สําหรับกําหนดคุณสมบัติของแต่ละกรอบ (เลือก) 
คุณสมบัติพิเศษท่ีสร้างขึ้นใน Mode Section เช่น การกําหนด 
Link เช่ือมไปยังหน้าไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีกหน้าหน่ึง การ
กําหนดคุณสมบัติของไฟล์มัลติมีเดียที่เพ่ิม เป็นต้น 

 
ฟังก์ช่ันเช่ือม สําหรับเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของกรอบ (เลือก) 
คุณสมบัติพิเศษที่สร้างในไฟล์หน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

  ฟังก์ช่ันในการใส่ภาพลายนํ้า โดยไฟล์จะต้องมีนามสกุล .png 

 
ฟังก์ช่ันช่วยเหลือ ผู้ใช้สามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ เพ่ือช่วยให้
เข้าใจโปรแกรมมากขึ้น 
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1.3.2  การจัดเตรียมไฟล์ข้อมูล 

       การจัดเตรียมไฟล์เอกสารต่างๆ อาจได้มาจากการสแกน ไฟล์รูปภาพต่างๆ หรือ pdf เพ่ือนํามาจัดทําหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์ด้วยโปรแกรม Library Builder ยกตัวอย่างเช่น 

1.3.2.1 ข้อมูลเอกสาร หรือไฟล์รปูภาพต่างๆ 

ได้แก่ pdf file หรือไฟล์รูปภาพต่างๆเช่น .jpg, .png, .bmp, .gif, tif ทําการตกแต่งความสวยงามและ
จัดเรียงหน้าไว้ให้เรียบร้อย ถ้าเอกสารที่มาจากการสแกน ควรสแกนที่ความละเอียดประมาณ 150 dpi จะ
ได้ขนาดไฟล์ประมาณไม่เกิน 300 kb หรืออาจมีการใช้ซอฟต์แวร์อ่ืนๆเพ่ือช่วยลดขนาดไฟล์แต่ละหน้ากรณีถ้ามี
ขนาดที่มากจนเกินไป 

1.3.2.2 หน้าปก 

กรณีที่เป็นเอกสารการประชุมหรืออ่ืนๆที่ไมม่ีหน้าปก อาจมีการจัดทําหน้าปกของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมเติม
เพ่ือความสวยงามหรือไม่ก็ได้ 

1.3.2.3 หน้าปกเล็ก 

เป็นส่วนที่แตกต่างจากหน้าปก(ข้อ 3.2.2) คือ ปกเล็กจะเป็นส่วนที่โชว์บนหน้าเว็บไซต์(หลังจากอัพโหลดหนังสือ
เข้าระบบ) ผู้จัดทําสามารถที่จะเตรียมปกเล็กไว้โดยเฉพาะหรือเลือกเอาจากหน้าปกข้ึนมาเป็นปกเล็กด้วยก็ได้ แต่
ถ้ามีการจัดทําปกเล็กขึ้นมาใหม่ ให้บันทึกเป็นนามสกุล .jpg เท่าน้ันโดยกําหนดขนาดของปกเล็กที่ประมาณ 
147x199 pixel หรือตามความเหมาะสมของผู้จัดทํา 

1.3.2.4 สันปกหนังสือ 

ในโปรแกรมจะมีรูปแบบสันให้เลือกใช้ แต่บางหน่วยงานอาจจัดทําขึ้นใหม่หรือสแกนเอาสันเดิมของหนังสือก็ได้ ถ้า
มีการจัดทําสันขึ้นมาใหม่ให้บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล 2 แบบคือ .jpg และ .bmp และกําหนดขนาดอยู่ที่ประมาณ 
49x584 pixel หรือตามความเหมาะสมของผู้จัดทํา 

1.3.2.5 หน้าสารบัญ 

กรณีถ้าหนังสือไม่มีสารบัญ แต่ต้องการจัดทําเพ่ือความสะดวกสําหรับการเปิดอ่าน ก็สามารถจัดทําและแทรกเข้าไป
เพ่ิมเติมได้ โดยบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf  
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 นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใส่ขอ้มูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติมลงไปในส่วนของการสร้างได้ เช่น วีดีโอ เกมส์แฟลช หรือ
เพลงต่างๆ ส่วนการจัดเตรียมข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงคําแนะนําในการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขัน้ต้นเท่าน้ัน 

จากน้ันให้ผู้ใช้ทําการคลิกที่เมนู สร้างใหม่ เพ่ือเริ่มขึ้นตอนการสร้างหนังสือ 

 

 

Wizard เป็นเคร่ืองมือที่ใช้อํานวยความสะดวกในการสร้างหนังสือให้กับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการสร้าง
หนังสือ     มาก่อน โดยจะเรียงลําดับวิธีการในการสร้างแบบสําเร็จไว้ให้ผู้ใช้แล้ว เพียงแต่ฟังก์ช่ัน Wizard ช่วยทํา
ให้ผู้ใช้ลําดับขั้นตอนในการสร้างได้ดีขึ้นเท่าน้ัน ส่วนของรายละเอียดอ่ืนๆถ้าต้องการจะไปแก้ขั้นตอนที่ทําไปแล้ว
สามารถทําได้โดยใช้ฟังก์ช่ันตามที่ได้อธิบายเมนูต่างๆไปแล้วข้างต้น 

ผู้ใช้งานสามารถสร้างหนังสือด้วย Wizard ได้ โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม    ซึ่งเป็นปุ่มที่อยู่ที่    

แถบเมนูไฟล์   และจะปรากฏหน้าต่าง Wizard ดังภาพ 
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        ในภาพ  Wizard จะแสดงขั้นตอนการทํางานไว้เป็นผังการทํางาน สําหรับปุ่มสีแดง   คือ ขั้นตอนปัจจุบัน
ที่ต้องทํา ปุ่มสเีทา  คือ ขั้นตอนที่ยังทํางานไม่ได้ ต้องทําขั้นตอนก่อนหน้าให้แล้วเสร็จกอ่นจึงสามารถทํางานน้ีได้ 
และ   ปุ่มสีเขยีว    คือ ขั้นตอนที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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ขั้นตอน 1: คลิ๊กเพื่อสร้างหนังสือใหม่ เริ่มต้นสร้างหนังสือคลิ๊กที่ปุ่ม     จะ
ปรากฏกล่อง Save As ให้บันทึกช่ือไฟล์หนังสือที่ต้องการในช่อง File name จากน้ันกดปุ่ม    การบันทึก
ช่ือหนังสือจะถูกบันทึกไว้ที่โฟลเดอร์ที่ติดต้ังโปรแกรมดังภาพ 

 

เมื่อบันทึกไฟล์แล้วขั้นตอน  จะเป็นสีเขียวน่ันคือ ผ่านขั้นตอนน้ัน และ Step 2: คลิ๊กเพ่ือ
แทรกไฟล์หน้าหนังสือ จะกลายเป็นสีแดงนั่นคือ เป็นขั้นตอนที่ต้องทําต่อไป   

           ขั้นตอน 2: คลิ๊กเพือ่แทรกไฟล์หน้าหนังสือ   คลิ๊กที ่  เพ่ือเลือกไฟล์เอกสาร ซึ่ง
อาจจะเป็น PDF File หรือ JPG, GIF File ก็ได้ คลิ๊กเลือกไฟล์หนังสือที่ต้องการทั้งหมดโดยการกดปุ่ม Ctrl + A เพ่ือ
เลือกทั้งหมด จากน้ันกดปุ่ม   เพ่ือนําเข้าไฟล์ 
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จากน้ันกดปุ่ม    เมื่อนําเข้าไฟล์ เสร็จเรียบร้อย จะปรากฏข้อความนําเข้าไฟล์เรียบร้อย แจ้งใหท้ราบว่า
นําเข้าไฟล์หนังสือเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม   เมื่อนําเข้าไฟล์เสร็จเรียบร้อย ขั้นตอน 2:  

    จะเป็นสีเขยีวน่ันคือ ผ่านขั้นตอนน้ันแลว้ และ ขั้นตอน 3.1: คลิ๊กเพ่ือแทรกปกหนังสือ 
และ ขั้นตอน 3.2: คลิ๊กเพ่ือป้อนรายละเอียดหนังสือ จะกลายเป็นสีแดง น่ันคือ เป็นขั้นตอนที่ต้องทําต่อไป   

 

           ขั้นตอน 3.1: คลิก๊เพื่อแทรกปกเล็ก เพ่ิมภาพปกเล็ก (ปกเล็กคือปกที่แสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งไม่

เก่ียวกับหน้าแรกของหนังสือ) คลิ๊กที่   จะปรากฏข้อความสอบถามว่า ต้องการสร้างภาพ
ปกจากไฟล์หนังสือหน้าแรกหรือไม่  

 

 

หากต้องการก็คลิ๊ก Yes โปรแกรมจะสร้างไฟล์ปกเล็กจากหน้าแรกของหนังสือให้อัตโนมัติ หากเลือก No โปรแกรม
จะปรากฏหน้าจอให้เลือกไฟล์ภาพปกหนังสือที่มีการจัดเตรียมไว้ โดยอาจจะสร้างมาจากโปรแกรม Graphic ต่าง ๆ 

เช่น Photoshop หรือ Paint เมื่อเลือกภาพปกเล็กเสร็จเรียบร้อย ขั้นตอน 3.1:  จะเป็น
สีเขียวน่ันคือ ผ่านขั้นตอนน้ันแล้วและ ขั้นตอน 3.2: Input Properties จะกลายเป็นสีแดงนั่นคือ เป็นขั้นตอนที่ต้อง
ทําต่อไป   
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          ขั้นตอน 3.2: คลิ๊กเพือ่ป้อนรายละเอียด ใส่ขอ้มูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ คลิ๊กเลือกที ่

  จะปรากฏหน้าต่างใส่ข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 
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       ทําการกดปุ่ม ดึงข้อมูลหนังสือ เพ่ือทําการดึงข้อมูลหนังสือที่ได้ทําการสร้างทะเบียนหนังสือไว้แล้วในระบบ 
Admin กดปุ่ม   เพ่ือเลือกหนังสือทีต้่องการสร้าง เมื่อดึงข้อมูลหนังสือเรียบร้อย ขั้น 3.2: 

 จะเป็นสีเขียวน่ันคือ ผ่านขั้นตอนน้ันแล้ว 

          ขั้นตอน 4.2  : คลิก๊เพื่อเพิ่มสนัหนังสือ เพ่ิมภาพสันหนังสือ คลิ๊กที่   จะปรากฏ
หน้าโปรแกรมสําหรับใสส่ันหนังสือ  
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คลิ๊กเลือกไฟล์ เพ่ือเลือกไฟล์ภาพสันปกที่จัดเตรียมไว้หรือเลือกจากระบบก็ได้ เมื่อเลือกสันหนังสือเสร็จ คลิ๊กที่ 
Font      เพ่ือกําหนดขนาดตัวหนังสือ สี ตามต้องการแล้ว กดปุ่มตกลง  ดังภาพ 
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ขั้นตอน 4.2:   จะเป็นสีเขียวน่ันคือ ผ่านขั้นตอนน้ันแล้ว เป็นอันเสร็จขั้นตอน Wizard 

เรียบร้อยแล้วโดยสามารถกดปุ่ม  โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานของการอัพโหลดได้ดังภาพ 

 

โดยหนังสือที่ผู้ใช้ทําการสร้างและ Upload จะแสดงบนหน้าเว็บเพจหลัก โดยหนังสือจะเข้าไปอยู่ในส่วนของ
หนังสือมาใหมดั่งภาพ 
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1.4 ฟังก์ชั่น Library Builder 

1.4.1  การเพิม่และลบหนา้เอกสารในหนังสืออิเล็กทรอนกิส์   
          การเพ่ิมหน้าหนังสือสามารถเพ่ิมได้จากหน้าโปรแกรมโดยไปที่แถบ หน้า   และคลิ๊ก

ที่ปุ่มเพ่ิมหน้า    จะปรากฏหน้าต่างให้เราเลือกโฟลเดอร์สําหรับเลือกไฟล์หนังสือ จากน้ันทําการเลือก
ไฟล์      ที่จะสร้างหนังสือจะเลือกเพ่ิมเพียงไฟล์เดียวหรือเพ่ิมพร้อมกันหลายๆไฟล์ ดังภาพ 

 

หลังจากที่เลือกไฟล์ที่ต้องการนํามาแทรกหน้าและกดที่ปุ่ม Open แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ เมื่อนําเข้าไฟล์
เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิ๊ก OK ไฟล์ที่เลือกจะเข้ามาอยู่ในโปรแกรม OKMS Builder โดยจะเข้าไปอยู่หน้าสุดท้ายของ
หนังสือ เมื่อต้องการนําไฟล์ที่แทรกเข้าไป ย้ายไปอยู่หน้าไหนของอัลบ้ัม สามารถเปลี่ยนตัวเลขที่ปรากฏอยู่ได้เลย 
ตัวอย่างต้องการนําหน้าดังกล่าวย้ายไปอยู่ที่หน้า 2 (ระหว่าง 0001 กับ 0002) ก็เปลีย่นเป็น 0001.1 ดังภาพ 

 

ถ้าต้องการลบหน้าหนังสือสามารถลบหน้าทีไ่ม่ต้องการได้โดยคลิ๊กไปที่หน้าที่ไม่ต้องการ (ตัวอย่างเลือก

หน้าที่ 6) และกดที่ปุ่ม Remove Page  เพ่ือทําการลบหน้าที่ไม่ต้องการออกไป ดังภาพ 
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 ระบบจะแสดงหน้าจอ Information ขึ้นมา เพ่ือให้ยืนยันการลบหน้าที่เลือกอีกครั้ง ให้กด Yes เพ่ือยืนยันการลบ 

และกดNo หากยังไม่ต้องการลบ หลังจากที่กดปุ่ม    เพ่ือยืนยันการลบแลว้ หน้าที่เลือกไว้จะหายไปจาก
หน้าจอ 

 

1.4.2  การเพิม่และลบไฟลมั์ลติมีเดียในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์        

          รูปแบบของมัลติมีเดียไฟล์ที่โปรแกรม รองรับ คือ AVI, MPEG, MP3, WAV, WMA และ SWF ซึ่งมีขั้นตอน
การเพ่ิมไฟล์มัลติมีเดียดังน้ี 

          จากหน้าโปรแกรมขณะสร้างหนังสือให้เลือกแถบหน้า   คลิ๊กเลอืกหน้าที่ต้องการใส่

ไฟล์มัลติมีเดีย แล้วก็คลิก๊ที่ปุ่ม    ตีกรอบ (Section) เพ่ือกําหนดพ้ืนที่ให้ไฟล์มลัติมีเดียแสดง โดย
การลากเมาสตี์กรอบ (Section) การกําหนดพ้ืนที่สําหรับไฟล์มัลติมีเดีย สําหรับวีดีโอจะมีลักษณะพ้ืนที่ ที่ใหญ่พอให้
วีดีโอแสดงผลได้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นเพลงอาจตีกรอบแค่เป็นแถบเล็กและยาวประมาณ 2 – 3 น้ิว และไฟล์มัลติมีเดีย
ต่างๆควรอยู่คนละหน้ากัน แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องอยู่ในหน้าเดียวกันควรทําให้ไฟล์มัลติมีเดียเล่นเป็นแบบ 
Manual คือต้องคลิ๊กเพ่ือเล่นไฟล์ดังกล่าว ดังภาพ 
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พื้นทีเ่ลน่ไฟลวี์ดีโอและเพลง 

เลือกที่แถบไฟล์และคลิ๊กเพ่ิมไฟล์เพ่ือเข้าสู่หน้าจอที่เป็นส่วนของการเลือกไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ  

 

 

 

เมื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิ๊ก  Open รอโปรแกรมนําเข้าไฟล์สักครู่ เมื่อสําเร็จจะเห็นไฟล์เข้ามาอยู่ในช่อง
สี่เหลี่ยม (เป็นตัวเลขประมาณ 9 หลัก) ซึ่งโปรแกรม Library Builder จะเปลี่ยนช่ือไฟล์มัลติมีเดียให้เป็นตัวเลขให้
อัตโนมัติ       ซึ่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยนช่ือไฟล์ตามช่ือเดิมหรือต้ังใหม่ก็ได้เพ่ือความสะดวกและจดจําได้ง่ายโดยคลิ๊กที่
ปุ่ม เปลี่ยนช่ือ    เพ่ือพิมพ์ช่ือไฟล์ใหม่ ดังภาพ 

 

 

เมื่อเปลี่ยนช่ือตามที่ต้องการแล้วคลิ๊ก OK ไฟล์มัลติมีเดียจะปรากฏช่ือตามที่เปลี่ยน ดังภาพ 
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เมื่อผู้ใช้ทําการแทรกไฟลแ์ละเปลี่ยนช่ือไฟล์มัลติมีเดียเรียบร้อยแล้วให้คลิ๊กที่    

เพ่ือกําหนดค่าต่างๆแล้วกลับมาคลิ๊กที่บริเวณกรอบพ้ืนที่สร้างขึ้นดังภาพ (การคลิ๊กแก้ไข (Edit) หมายถึง ต้องการ
กําหนดการทํางานให้กับกรอบ (Section) ที่คลิ๊กเลือก) 

ป้อนข้อมูลใน Section Editor ดังน้ี 

 

          ช่องที่   1   <TAG> ไม่ต้องใส่ โปรแกรมจะใส่หมายเลขกรอบ Section ให้อัตโนมัติ  

          ช่องที่   2   Section มีให้เลือกแบบเล่นอัตโนมัติ Autoplay หรือ Play flash (Manual) 

Section ถ้าเลือกแบบ Play flash (Manual) ทางด้าน Content จะมีช่อง TAG ให้เลือกว่า
ต้องการให้ไฟล์มัลติมีเดียเล่นที่กรอบพ้ืนที่ไหน 

          ช่องที่  3  Content เลือกไฟล์ที่เราต้องการให้เล่น ในช่องน้ีหากเราทําการเพ่ิมไฟล์เรียบร้อยแล้ว โปรแกรม
จะมีให้เลือกตามจํานวนไฟล์ที่นําเข้ามา  
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เมื่อเลือกเสร็จแล้วคลิ๊ก OK คําสั่งต่างๆจะโชว์บนพ้ืนที่กรอบ ดังภาพ 

 

เมื่อต้องการลบไฟล์มัลติมีเดียออกจากหนังสือ ต้องทําการลบ 2 ส่วนด้วยกัน คือ พ้ืนทีก่รอบ (Section) และไฟล์
มัลติมีเดีย 

- การลบพ้ืนที่กรอบ (Section)  ที่สร้างขึ้นไปที่แถบ หน้า > คลิ๊กที่ ลบ > คลิ๊กพ้ืนที่กรอบ (Section) ที่
ต้องการลบ ระบบจะยืนยันการลบ ถ้าต้องการลบคลิ๊ก Yes และกรอบพืน้ที่จะหายไป 
 

 

- การลบไฟล์มัลติมีเดีย  คลิ๊กที่แถบ หน้า > คลิ๊กเลือกช่ือไฟล์ที่ต้องการลบ  > คลิ๊กที่ปุ่ม Remove file 
ระบบจะถามเพ่ือยืนยันการลบไฟล์อีกครั้ง 
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1.4.3  การเชือ่มโยงหน้า การเชื่อมโยงสารบัญ (Content) 

 การเช่ือมโยงหน้า การเช่ือมโยงสารบัญ (Content) สามารถกําหนดได้ว่าคลิ๊กบริเวณน้ีแล้วจะให้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เปิดต่อไปหน้าใด หรือเช่ือมต่อกับเว็บไซต์ต่างๆได้ ซึ่งมีวิธีการทํา คือให้อยู่ที่แถบ 
หน้า และคลิ๊กเลือกหน้าของสารบัญหรือเลือกหน้าที่มีหัวข้อต่างๆที่ต้องการ และคลิ๊กที่ เลือก  เพ่ือทําการ
สร้างพ้ืนที่กรอบตามหัวข้อต่างๆท่ีต้องการจนหมดทุกหัวข้อ ดังภาพ เป็นการสร้างพ้ืนที่กรอบสําหรับ
เช่ือมโยงสารบัญ  
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จากน้ันคลิ๊กปุ่ม   และคลิ๊กเลือกพ้ืนที่กรอบ (Section) ทีละหัวข้อและใส่ข้อมลูดังน้ี 

 

ช่องที่ 1 <TAG> ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร 

            ช่องที่ 2  SECTION ให้เลือก GOTO  

           ช่องที่ 3 PAGE ให้เลือกหน้าที่หัวข้อของเราต้องการเช่ือมโยงไป (Link) กดปุ่มตกลง  ทําตาม
ขั้นตอนจนครบทุกหัวข้อที่เราสร้างพ้ืนที่กรอบ (Section) ไว้ และเมื่อนําเมาส์ช้ีตามหัวข้อจะปรากฏเป็นพ้ืนที่สีเขียว 
สามารถคลิ๊กเพ่ือไปยังหน้าต่างๆหรือไปยังข้อมูลตามที่กําหนดไว้ได้ ดังภาพ 

 

        ถ้าต้องการยกเลิกการเช่ือมโยงหัวข้อต่างๆท่ีได้ทําไปแล้วน้ัน ให้ทําการคลิ๊กบนพ้ืนที่ที่ต้องการยกเลิกการ

เช่ือมโยงจากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม   และคลิ๊กเลือกพ้ืนที่กรอบที่ต้องการลบ จะขึ้นข้อความเพ่ือยืนยันอีกครั้ง 
ถ้าต้องการลบกรอบคลิ๊ก YES และกรอบดังกล่าวก็จะหายไป ตอบ NO เมื่อไม่ต้องการลบ 
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1.4.4  การใสล่ายน้ํา (Watermark) 

การใส่ลายนํ้าเป็นการใส่ภาพลายนํ้าให้กับหน้าในหนังสือ eBook โดยไฟล์ที่ใช้ในการใสน้ั่นจําเป็นต้องเป็นไฟล์
รูปภาพนามสกุล .png โดยต้ังค่าความจางของภาพตามต้องการ โดยการใส่ในโปรแกรมสามารถเลือกทําการใส่ได้
ต้ังแต่ในหน้าที่ 1 หรือเริ่มต้ังแต่ในหน้าที่ 2 ของหนังสือ eBook ได้ 

1.4.4.1 การเพิ่มลายน้ํา ให้ผู้ใช้ทําการใสห่มายเลขหน้าที่ต้องการให้ภาพลายนํ้าเริ่มแสดงตั้งแต่หน้าที่เท่าไร 

 จากน้ันคลิ๊กที ่  จะมีหน้าต่างเพ่ือให้ผู้ใช้ทําการเลือกภาพลายนํ้า  

 

โดยผู้ต้องทําการเลือก File of type เป็น PNG เท่าน้ันจากน้ันทําการเลือกไฟล์ภาพลายนํ้าเข้ามา โปรแกรมก็
จะนําภาพไฟล์ลายนํ้า import เข้ามาสู่หนังสือ eBook โดยเริ่มจากหน้าที่ได้กําหนดไว้ดังภาพ  
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1.4.4.2 การลบลายน้ํา ผู้ใช้สามารถทําการ ลบลายนํ้าได้โดยคลิ๊กที่ tab ไฟล์ 

 จากน้ันเลือกที่ Watermark แล้วทําการกดที่ icon  โปรแกรมจะทําการแจ้ง
ว่าต้องการลบลายนํ้าหรือไม่ดังภาพ  
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2. การใชเ้ขา้ใช้งานโปรแกรมอ่าน eBook สําหรบั Windows 

 เป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับเปิดอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ โดยสามารถพลิกหน้าหนังสือได้เหมือนกับการอ่าน
หนังสือจริงในรูปแบบกระดาษ และยังมีฟังก์ช่ันที่ผู้อ่านได้รับความสะดวกอีก เช่น การคั่นหน้า, การเช่ือมไปยัง
หน้าต่างๆ สําหรับการเปิดอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานน้ันๆ   ถ้าในเคร่ืองที่ใช้งาน
ไมม่ีโปรแกรม Library Viewer สําหรับเปิดอ่านจําเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดต้ังที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะ
ใช้งานโดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจากหน้าเว็บไซต์ที่กําลังใช้งานอยู่มาติดต้ัง 
2.1  การติดต้ังโปรแกรม Library Viewer การดาวน์โหลดโปรแกรม Library Viewer คลิ๊กที่ดาวน์โหลดโปรแกรม
อ่านหนังสือ เริ่มทําการดาวน์โหลดโปรแกรม Library Viewer โดยเรียกหน้าเพจหลัก  
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คลิ๊กปุ่ม Save เพ่ือดาวน์โหลดโปรแกรมเก็บไว้ก่อนแล้วทําการติดต้ังภายหลังหรือเริ่มต้นการติดต้ังโปรแกรมคลิก๊ 
Run 

 

ขั้นตอนต่อไปให้กดที่ปุ่ม Next เพ่ือทําตามขั้นตอนในการติดต้ังโปรแกรมต่อไป 

หลังจากกดที่ปุ่ม Next แล้วจะปรากฏหน้าจอ “ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้งาน” ดังภาพในหน้าถัดไป ขอให้อ่าน
และทําความเข้าใจกับข้อตกลงและเง่ือนไขต่าง ๆ ในการใช้งานโปรแกรม แล้วกดที่ปุ่ม I Agree เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอน
เริ่มต้นการติดต้ัง 
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ระบบจะแสดงหน้าจอเริ่มต้นการติดต้ังพร้อมแสดงโฟลเดอร์ที่ใช้ในการจดัเก็บโปรแกรม ที ่ โฟลเดอร์ D:\Program 
Files\Openserve Viewer ให้กดที่ปุ่ม Install เพ่ือเริ่มต้นการติดต้ังโปรแกรมทันท ี

 

จะปรากฏหน้าจอเพ่ือแสดงการเสร็จสิ้นการติดต้ังโปรแกรม ดังภาพ 

              

หมายเหตุ หากต้องการให้ระบบทําการ Run โปรแกรม Viewer ทันทีหลังจากที่ได้ทําการติดต้ังโปรแกรม                   

ให้ใส่เครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้า  แต่ถ้าไม่ต้องการก็เอาเคร่ืองหมายถูกออก แล้วกด
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ที่ปุ่ม  เป็นการสิ้นสุดการติดต้ังโปรแกรม  โดยจะปรากฎไอคอนเพ่ือสําหรับคลิ๊กใช้งานโปรแกรมที่

หน้าจอ Desktop  เมื่อดับเบ้ิลคลิ๊กที่ไอคอนจะได้ดังภาพ 
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2.2  วิธีการอ่านหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Library  Viewer 

   เมื่อผู้ใช้ทําการติดต้ังโปรแกรม     สําหรบัเปิดอ่าน ดังภาพในหน้าถัดไป จากน้ันทําการดับเบิลคลิ๊กที่ icon 

 ที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาให้ทําการคลิ๊กที่ icon รูป  เพ่ือเข้าสู่เมนูการใช้งาน 

 

การอ่านหนังสือ จะต้อง Run Program  และทําการ Login เข้าสู่ ระบบ “ใหใ้ส่ช่ือผูใ้ช้งาน และ รหสัผ่าน”  และ
กด ปุ่ม เข้าสู่ระบบ 
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เมื่อ Login เข้าสู่โปรแกรมเรยีบร้อยแล้วระบบจะแสดงรายการหนังสือที่มีการ ดาวน์โหลด ไว้ เมื่อ กดที่หนังสือที่
ต้องการอ่าน

 

และสามารถ เปิด อ่านโดยการคลิ๊กที่ปกหนังสือได้           
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  2.3  เมนูการใช้งานโปรแกรม Library Viewer 

      เมื่อเปิดอ่านหนังสือจะมีเครื่องมือในการอ่านหนังสือ เช่น การเปิด การพลิกหน้า การคั่นหนังสือ (Bookmark)        
และ การเขียนโน้ต (Notepad) ประกอบด้วยเมนูการใช้งาน 2 ส่วน ดังน้ี คือ 

- เมนูการใช้งานแถบด้านบนของโปรแกรม 

 

สัญลักษณ ์ รายละเอียด 

   ปุ่ม เมนู สําหรับ แสดง / ซ่อน เมนูการทํางานของ ช้ันหนังสือ 

   แสดงเป็นปกเล็กบนช้ันหนังสือ 

   แสดงเป็นสันปกบนช้ันหนังสือ 

   แสดงเป็นรายละเอียดบนช้ันหนังสือ 

   การค้นหาช่ือหนังสือ, ช่ือผู้แต่ง, สํานักพิมพ์ 
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   ปุ่ม สโตร์ สําหรับเข้าไปที่ หอ้งสมุด เพ่ือเลือกดาวน์โหลดหนังสือที่
ต้องการ 

166  
  ปุ่ม Setting ต่างๆ ประกอบด้วย เมนูปรับปรุงห้องสมุดเพ่ือทําการรี
เฟรชข้อมูล ณ.ขณะนั้น 

 
  ปุ่ม ปิด สําหรับ Logout / ออกจากโปรแกรม 

 
- เมนูการใช้งานแถบด้านบนของหน้าการอ่านหนังสือ 

  ปุ่มเคร่ืองมือ ลักษณะการทาํงานของปุ่มเครื่องมือ 

 
คลิ๊กเพ่ือไปยังหน้าสารบัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่กําลัง
เปิดอยู่ 

 

คลิ๊กเพ่ือปิดการใช้งานส่วนของการเปิดหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือกลับไปสู่หน้าแรกในส่วนที่ 1 คือส่วน
ของช้ันหนังสือ 

   

เครื่องมือทําที่คั่นหน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Bookmark) 
สามารถคั่นได้ 16 หน้าต่อหนังสือ 1 เลม่ 

 
เครื่องมือสําหรับใส่บันทึกข้อความสั้น 

 
คลิ๊กเพ่ือบันทึกเสียงเพ่ิมเติมลงไปในหน้าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่ต้องการ 

 
คลิ๊กเพ่ือให้ หยุด กรณีที่มีการอัดเสียง เป็นการหยุดอัดเสียง 
ถ้าเป็นการเล่นเสียง เมื่อกดหยุด เป็นการ หยุดเล่นเสียง 

 
คลิ๊กเพ่ือเปิดเสียงที่มีการอัดเสียงไว้ ในหน้าเอกสารน้ันๆ 
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มีเครื่องมือให้เลือกสองแบบจาการคลิ๊กเมาสข์วาเลือก คอื 
การเขียนโน้ตข้อความ (Notepad) และการทําแถบสีเน้น
ข้อความ (Highlight) 

 

กรณที่ที่มกีารบันทึกข้อความไว้ แล้วอยาก ลบ ข้อความท่ี
บันทึกไว้ในหนา้เอกสารน้ันๆ สามารถกด ปุ่ม ล้างข้อความ
ได้ โดยไม่ต้องลบที่ละบรรทดั 

Auto Filp : การกําหนดเวลาในการเปิดอ่านแบบอัตโนมัติ 
โดยปกติตัวโปรแกรมเริม่ต้นทํางานที่ 1 วินาทีต่อการเปิด
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 หน้า 

 

Flip  คือ กรณทีี่ต้องการอ่านหนังสือ ทีละหน้า 

Slide คือ การเปิดหนังสือไปท่ีละ คู ่
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2.4  วิธีการเลอืกหนังสือเข้าสู่ชั้นวาง 

ขั้นตอนแรก กดปุ่ม  เพ่ือเข้าสู่ ห้องสมุด ดังภาพ  

 

  

         ขั้นตอนที่สอง เลือก     ต้องการและเลือกหมวดหนังสือหรือวีดีโอที่ต้องการยืม 
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โดยวิธีการยืมหนังสือให้ทําการคล๊ิกปุ่มยืมหรือฟรีเพ่ือเลือกหนังสือที่ต้องการเข้าสู่ช้ันหนังสือคลิ๊กปุ่มยืนยันเพ่ือทํา
การยืนยันการเลือกหนังสือเข้าสู่ช้ันหนังสือส่วนตัว ระบบจะแจ้งการเลือกหนังสือเข้าสู่ช้ันหนังสือส่วนตัวสําเร็จ 
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 กดปุ่ม               เพ่ือกลับเข้าสู่ช้ันหนังสือส่วนตัว 

 

ขั้นตอนที่สาม การดาวน์โหลดหนังสือ 
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การเปิดอ่านหนังสือ 

การอ่านหนังสือสามารถคลิ๊กที่ปกหนังสือเพ่ือทําการเปิดอ่านหนังสือได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

คู่มือผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จํากัด  หน้า 44 จาก 75 
คู่มือผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)                                                       ปรบัปรุง : 18 ธันวาคม 2558  

 
 

2.5 การพลิกหนา้หนังสือ  
ทําได้โดยการคลิ๊กซ้ายที่หน้าหนังสือจุดใดก็ได้ในด้านที่ต้องการคลิ๊กเพ่ือเปิด  หากคลิ๊กที่หน้าหนังสือทางด้าน
ขวามือ  1 ครั้ง หนังสือจะเปิดพลิกไปยังหน้าถัดไป (จากขวาไปซ้าย) หรอื หากคลิ๊กที่หน้าหนังสือทางด้านซ้ายมือ 
1 ครั้ง จะเปิดหนังสือพลิกไปยังหน้าที่แล้ว (จากซ้ายไปขวา) 

 

การพลิกหน้าโดยใช้หน้าด้านขวา และ ด้านซ้าย   เมื่อต้องการเปิดหน้าถัดไปให้เลือกที่ หน้าขวา หนังสือจะเปิดไป
ยังหน้าถัดไป 1 หน้า และถ้าต้องการย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า ให้เลือกที่ หน้าซ้าย  หนังสือจะพลิกไปยังหน้าก่อน
หน้า  1 หน้า    และถ้าต้องการเลื่อนไปยังหน้าสุดท้ายให้คลิ๊กที่ปุ่ม หน้าซ้าย ที่เป็นหน้าแรก และถ้าต้องการเลื่อน
หน้ากลับไปยังหน้าแรกให้คลิ๊กที่ปุ่ม   หน้าซ้าย ที่เป็นหน้าแรก  การพลิกหน้า หนังสือจะเปิดไปยังหน้าหนังสือที่
ต้องการ  การพลิกหน้าหนังสือด้วยการเช่ือมโยง (Link) ทําได้โดยการเลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านที่หน้าสารบัญ และ
คลิ๊กในหัวข้อที่ต้องการอ่านซึ่งเมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่ส่วนของหัวข้อที่ต้องการจะปรากฏเป็นแถบสีขึ้นหากมีการ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ไปยังหน้าอ่ืนๆไว้ เมื่อคลิ๊กหน่ึงครั้งหนังสือจะเปิดไปยังหน้าที่หัวข้อทําการเช่ือมโยงไว้ (ใน
กรณีน้ีการเช่ือมโยงหน้าในสารบัญ ผู้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นผู้กําหนดหน้าหนังสือที่เช่ือมต่อด้วยตัวเอง
โดยผ่านโปรแกรม Library Builder)  ดังภาพ 
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การเรียกเมนูต่างๆของการอ่านหนังสือโดยการ Double Click ที่ปุ่ม  

 การ Scroll ปกเล็ก (Thumbnail) เพ่ือเลือกเปิดข้ามหน้าต่างๆ ได้  
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ฟังก์ชันในการหนังสือ จะมีปุ่มต่างๆ ในการทํางาน ดังน้ี 

 

สัญลักษณ ์ รายละเอียด 

 
  ปุ่ม สารบัญ ฟังก์ชันกลับไปยังหน้าสารบัญของหนังสือ 

  ปุ่ม Auto filp ฟังก์ชันการต้ังเวลาพลิกหน้าอัตโนมัติ  

 
  ปุ่ม Flip ฟังก์ชันการเปิดหน้าทีละหน้าหรือทีละหน้าคู่ 
(Slide) 

 
  ปุ่ม ย้อนกลบั เพ่ือกลับเข้าสู่ช้ันหนังสือ 

ในกรณีที่ต้องการกลับไปยังหน้าสารบัญของหนังสือ ให้เลือกที่ปุ่ม     ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือของหน้าต่าง  
Library Viewer หนังสือจะเปิดกลับไปยังหน้าสารบัญ  

2.6 การขยายหนา้ (Zoom)  
          การขยายหน้าหนังสือ ใน OKMS Network Viewer เพ่ือให้การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มคีวามชัดเจน               
และสะดวกสบายย่ิงขึ้นโดย 

การขยายแบบแว่นขยาย  สามารถทําได้โดยการปุ่ม         แล้วดึงขึ้นไปด้านบน จะเป็นการขยายตัว
หนังสือให้ใหญข่ึ้น หรือ คลิ๊กลากเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วดึงลง จะเป็นการย่อตัวอักษรให้เล็กลง 
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2.7  การคัน่หน้าหนังสือ (Bookmark) 

     วิธีการคั่นหน้าหนังสือ เราสามารถทําการคั่นหนังสือเพ่ือให้สามารถย้อนกลับมายังหหน้าด้านซ้ายหรือหน้า
ด้านขวาที่ทําการคั่นไว้ได้ โดยใช้แถบสีด้านซ้ายและด้านขวาในการคั่นหน้าและย้อนกลบัมายังหน้าที่ทําการคั่นไว้ 
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ขั้นตอนการคัน่หนา้หนงัสือ 

ให้ทําการคลิ๊กที่แถบสีด้านซ้ายเม่ือต้องการคั่นหน้าด้านซ้าย หรือแถบสีด้านขวาเมื่อต้องการคั่นหน้าด้านขวาให้แถบ
เลื่อนออกมาเห็นชัดเจน โดยเมื่อพลิกหน้าอ่ืนๆเราสามารถกลับมายังหน้าที่ทําการคั่นเอาไว้ได้โดยการคลิ๊กทีแ่ถบ
เดิมที่ทําการคัน่เอาไว้ 
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การคั่นหนังสือ ให้กด Tab สี จะขยายขึ้น กรณีที่ไม่ต้องการคั่นหนังสือ ให้กด Tab สี จะหดลง 

 

วิธีการลบการคั่นหน้าหนังสอืการลบการคั่นหนังสือ โดยกลับไปยังหน้าที่ทําการคั่นหนังสือไว้แล้วทําการคลิ๊กที่
แถบสีให้แถบหายเข้าไปยังด้านใน  
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2.8  การเพิ่มข้อความในหน้าหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ (Notepad) 

        ให้เลือกที่ปุ่ม   ดังรูปโดยในแต่ละหน้าคู่ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อความส้ันได้ โดยการคลิ๊กที่แถบสีส้ม
ด้านซ้ายสุดของหน้าที่กําลังเปิดอยู่ จะมีแถบหน้าต่างฟังก์ช่ัน เล็กๆ ปรากฏขึ้นมา หลังจากน้ันใส่ข้อความตามที่
ต้องการท่ีจะอธิบายเพ่ิมเติมซึ่งสามารถใส่ขอ้ความท่ีต้องการได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังภาพ 

 
จากน้ันสามารถบันทึกข้อความสั้นลงไปได้ โดยเมื่อเสร็จแล้วสามารถกดปุ่ม Close เพ่ือเป็นการเสร็จสิ้นการบันทึก 
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       ข้อความที่ถูกเขียนเพ่ิมจะถูกบันทึกเก็บไว้ในส่วนที่ได้ทําการวาง Notepad ไว้ สามารถเลื่อนและขยับ
ตําแหน่งได้ตามที่ต้องการ และสามารถทําการเพ่ิมและแก้ไขข้อมูลทีใ่สไ่ว้ได้ โดยการดับเบ้ิลคลิ๊กสญัลักษณ ์ กรณีที่

ต้องการกลับมาอ่านข้อความที่ได้บันทึกไว้ ให้เลือกดับเบ้ิลคลิ๊กที่ปุ่ม    หากต้องการลบ

ข้อความ ให้คลิ๊กที่สญัลักษณ์   เป็นการลบข้อความออก 

 

2.9  การบันทกึเสียงในหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ (Sound Record)  

        สามารถทําได้โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม           

 

 



   

คู่มือผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จํากัด  หน้า 52 จาก 75 
คู่มือผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)                                                       ปรบัปรุง : 18 ธันวาคม 2558  

 
 

 

      การบันทึกเสียง ให้เลือกที่ ปุ่ม          เพ่ือเริ่มการบันทึกเสียง   เพ่ือยืนยันการบันทึก  

หลังจากที่บันทึกเสียงเรียบร้อย ให้กดปุ่ม    การเล่นไฟล์เสียง ให้ใช้เมาส์คลิ๊กที่   
เพ่ือเปิดเล่นเสียงที่บันทึกไว้  
      การเปิดไฟล์มัลติมีเดียเพลง ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์มัลติมีเดียจะเล่นเองอัตโนมัติ เมื่อเราเปิดอ่าน
หนังสือหน้าที่มีการแทรกไฟล์มัลติมีเดียหรือเพลงไว้ หรือคลิ๊กบริเวณปุ่มเล็กๆ ที่ถูกไฮท์ไลท์สีเขียวไว้บริเวณด้านบน
ซ้ายหรือขวาของที่ต้ังไฟล์มัลติมีเดีย (ฟังก์ช่ันน้ีขึ้นอยู่กับผู้จัดทําหนังสือว่าจะใส่มัลติมีเดีย เพลง หรือไม่) 

 

ในกรณีที่เราต้องการหยุดการเล่นไฟล์มัลติมีเดียช่ัวคราวให้เลือกที่ปุ่ม  หยุดช่ัวขณะ(PAUSE)  และถา้ต้องการ
ปิดไฟล์มัลติมีเดีย ที่เปิดอยู่น้ันให้เลือกที่ปุ่มหยุด หรือเปิดหน้าต่อไป 

3. การอ่านหนังสือบน App ระบบปฎิบติัการ Android 

     ขั้นตอนเข้าใช้งาน  Android     

 

     ผู้ใช้ทําการ Download โปรแกรมแล้วติดต้ังเพ่ือใช้งานจาก Play store    โดยทําการ Install โปรแกรม  
เลือก Accept & download 
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                                                  โปรแกรมจะแสดงท่ีหน้าจอ 
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คลิ๊กที ่icon  เพ่ือเปิดโปรแกรม จากน้ันในหน้า Login ให้ทําการใส่  รหัสผู้ใช้งาน และ  รหัสผ่าน ในการเปิด App 

ครั้งแรกเท่าน้ัน แล้วคลิ๊กที่    
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การเข้าใช้งานหรือการ  Download หนังสือมาอ่าน 
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โดยเมนู  แสดงรายการเมนูการทํางานโปรแกรมดังภาพ 
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โดยผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงผลของช้ันหนังสือในลักษณะ ปกหนังสอื, สันหนังสือและ รายการหนังสือ ได้โดยกด
ที่เมนู  ดังภาพเพ่ือแสดงผลของหนังสือในรูปแบบต่างๆ 
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    โดยผู้ใช้สามารถคลิ๊กทีรู่ป  และเลือกที่   เพ่ือเลือกหนังสือหรือ  
eBook ที่จะอ่าน 
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โดยผู้ใช้สามารถเลือกรายการหนังสือตามหมวดหรือสามารถค้นหาหนังสอืตามช่ือของหนังสือได้ จากน้ันให้กดปุ่ม 
ยืม เพ่ือทําการยืม 
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จากน้ันผู้ใช้ทําการคลิ๊ก  Back แล้วย้อนกลับไปหน้าแรกและทําการคลิ๊กที่ ปกหนังสือ  ระบบจะทําการ Download 
โดยแสดงผลการ Download เป็นจํานวนข้อมูลใน tab  รอจนครบและสามารถเปิดอ่านหนังสือได้ 
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  จากน้ันรอจนระบบทําการโหลดหนังสือเสร็จเรียบร้อย ตัวเน้ือหาของหนังสือจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ 

 

สามารถคลิ๊กที ่  เพ่ือ แสดงเมนูการใช้งาน 



   

คู่มือผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จํากัด  หน้า 63 จาก 75 
คู่มือผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)                                                       ปรบัปรุง : 18 ธันวาคม 2558  

 
 

 

                 การต้ังเวลาในการเปิดหน้าหนังสืออัตโนมัติ ให้ทําการคลิ๊กที่ปุ่ม  
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การคั่นหน้าหนังสือ ทําการคลิ๊กที่ปุ่ม  เพ่ือทําการคั่นหน้าหนังสือ 
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ระบบจะแสดงการหน้าที่ได้ทําการคั่นไว้ 
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โดยวิธีการดูบุ๊คมาร์คผูใ้ช้สามารถคลิ๊กที่ปุ่ม  จากน้ันทําการคล๊ิกที่   จะแสดง
รายการบุ๊คมาร์คที่ทําการบุ๊คมาร์คไว้ดังภาพ โดยผู้ใช้สามารถคลิ๊กเพ่ือไปยังหน้าที่ทําการบุ๊คมาร์คไว้ 
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4. การอ่านหนังสือบน App ระบบปฎิบติัการ iOS 

ขั้นตอนเข้าใชง้าน  iPAD หรือ iPhone 

Download โปรแกรมแล้วติดต้ังเพ่ือใช้งานจาก App Store 

                                             

โดยสามารถ ดาวน์โหลด ได้จาก App Store จากน้ันทําการ Install โปรแกรม NHA eBook  เมื่อติดต้ังเสร็จแล้ว 
Icon แสดงอยู่ที่หน้าจอของ iPad หรือ iPhone จากน้ันคลิ๊กที่ icon   เปิดโปรแกรม จากน้ันในหน้า Login ให้ทํา

การใส่  รหัสผู้ใช้งาน และ  รหัสผ่าน ในการเปิด App ครั้งแรกเท่าน้ัน แล้วคลิ๊กที่   ระบุ รหัสผู้ใช้งาน 
และ รหัสผ่าน ในการเปิด App ครั้งแรกและเลือกเข้าสู่ระบบ 
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คลิ๊กเลือกรูป    เพ่ือเข้าใช้งานเมนู 

 

 
 

คลิ๊กที่ eBook Store เพ่ือเข้าไปยังห้องสมุดเพ่ือทําการยทมหนังสือ 
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จากน้ันทําการกดที่ปุ่ม ยืม เพ่ือยืมหนังสือเข้าสู่ช้ันวางหนังสือดดยระบบจะทําการแจ้งผลการยืมหนังสือเมื่อทําการ
ยืมหนังสือเรียบร้อยแล้ว 
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โดยเมื่อผู้ใช้ทําการยืมหนังสือเรียบร้อยแล้วสามารถกดที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปยังช้ันวางหนังสือของ
ตนเองเพ่ือทําการเปิดอ่านหนังสือ จากน้ันทําการกดที่ปกหนังสือที่ต้องการเปิดอ่าน 1 ครั้งเพ่ือให้ระบบทําการ
โหลดข้อมูลหนังสือเพ่ือทําการเปิดอ่าน โดยระบบจะทําการ ดาวน์โหลดหนังสือ โดยแสดงสถานะผลการ ดาวน์
โหลด เป็น (%) รอจนครบ 100% สามารถเปิดอ่านหนังสือได้ 
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เมื่อโปรแกรมทําการ ดาวน์โหลด เสร็จเรียบร้อยสามารถเปิดอ่านโดยใช้น้ิวแตะที่ปกหนังสือหนังสือก็จะเปิดพลิก
หน้าได้ และสามารถทําการพลิกหน้าสามารถใช้น้ิวแตะที่หน้าหนังสือ  
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