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ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (eBook) 

       เป็นเครื่องมือส าหรับจัดท าหนังสือให้อยู่ในรูปแบบสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (eBook หรือ e-Magazine) สามารถ

ประยุกตก์ารใช้งานได้หลายรปูแบบ เช่น หนงัสอืผลงานทางวิชาการ เอกสารการอบรม หรือท ารายงานการประชุม 

และอื่นๆ  เพื่อสร้างแหลง่ข้อมลู e-Library หรือ Digital Library  เพิ่มโอกาส การเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และบุคลากร

ในองค์กรและภายนอกองค์กร เป็นการเพิม่ช่องทางการประชาสัมพันธ์หนงัสือและสื่อต่างๆ ขององค์กร ในรปูแบบ

ของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ สูผู่้สนใจ โดยผ่านเครือข่าย Internet หรือ Intranet โดยการเผยแพรผ่่านห้องสมุด

อิเลก็ทรอนิกส์บนเว็บไซต ์
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1. กำรสร้ำงหนังสือ eBook 
 1.1 การติดต้ังโปรแกรม 
การสมัครสมาชิกโดยผู้ใช้สามารถท าการ Download โปรแกรมตัวสร้างท่ีชื่อว่า ilovelibrary builder 

ซึ่งสามารถ Download จากเว็บหน่วยงาน 

 

จากนัน้ให้ท าการติดต้ังโปรแกรม ilovelibrary builder โดยผู้สามารถเลือกไดรฟ์ท่ีท าการติดต้ัง 
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จากนัน้ท าการ Run โปรแกรมเพื่อท าการสมัครสมาชกิ โดยท าการคลิกลิงค์เพื่อสมัครสมาชิก 

 

1.2 การสร้างทะเบียน eBook  

ท าการสร้างทะเบียน eBook โดยให้ผู้ใช้ท าการคลิกที่เมนู ทะเบียน eBook 
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จากนัน้ท าการคลิกที่ เพิ่มทะเบียนหนังสือใหม่ เพื่อท าการเพิ่มทะเบียน eBook ก่อนการสร้าง eBook 

ผ่านโปรแกรม ilovelibrary builder  

 

ท าการใส่รายละเอียดหนังสือ eBook เพื่อสร้างทะเบียนหนังสือ eBook พร้อมท้ังท าการบันทึก 
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เมื่อท าการบันทึกข้อมูลทะเบียนหนังสือเรียบร้อย ผู้ใช้จะเห็นรายการของทะเบียน eBook ท่ีเราเพิ่งได้

สร้างข้ึนมา จากนั้นให้ท าการกดท่ีปุ่มปิด เพื่อกลับไปยังการท างานของโปรแกรม ilovelibrary 

builder  

 

1.3 การสร้าง eBook ด้วยโปรแกรมสร้างหนังสือ ilovelibrary Builder 

     ilovelibrary Builder คือเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBook) ซึ่งสามารถสร้างได้จาก

ไฟล์หลายประเภท  เช่น .jpg, .Gif , .Png , .Bmp ,.Tif   .Pdf  หรือ Single .Pdf หรือจากการสแกนเอกสารเข้า

ระบบโดยตรง (TWAIN) สามารถแทรกไฟล์ภาพน่ิง หรือภาพเคลื่อนไหว  Multimedia file และเสียงในสื่อหนังสอื
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หรืออัลบั้ม   (Avi Mpeg , Mp3, Wav , Swf , Wmv , Wma) และมีข้ันตอนช่วยในการสร้างหนังสืออเิลก็ทรอนกิส ์ 

( EBook Wizard ) ท าให้ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อัพโหลดข้ึนเว็บไซต์ (eBook 

Web Site) เพื่อจัดเก็บเข้าตามหมวดหมู่  เพื่อค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3.1 เมนูการใช้งาน Library Builder 

1.3.1.1 แถบเมนู  ไฟล์ ประกอบด้วยชุดค าสั่งที่เกี่ยวกับ การตั้งช่ือไฟล์   เปิดไฟล์ข้อมูล (Open file) เพื่อแก้ไข

หรืออัพโหลดไฟล์หนังสือเข้าระบบ 

 

       จากภาพ ชุดค าสั่ง File ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือการท างานต่างๆ โดยจัดแบง่เป็น ชุดค าสั่งดังนี ้

- ชุดค าสั่งกลุม่ไฟล์   ประกอบด้วย 4 ปุ่มค าสั่ง คือ สร้างใหม่   ปิดไฟล์ อัพโหลด ตั้งค่า 

  ปุ่มเครื่องมือ ลักษณะกำรท ำงำนของปุม่เครื่องมือ 

 การเริ่มสร้างไฟลห์นังสืออเิล็กทรอนิกส์ข้ึนมาใหม่ 

 
การเปิดไฟลห์นังสืออเิล็กทรอนิกสท์ี่มีการสร้างไว้เพือ่มาแก้ไข

เพิ่มเตมิ 

 
การน าหนังสืออิเลก็ทรอนิกสท์ี่สร้างเรียบร้อยแล้ว Upload ข้ึนบน       

เว็บไซต์ของหน่วยงานน้ันๆเพื่อให้ผู้อื่นมา Download ไฟล์ 

 การก าหนดค่า (Configuration) ของระบบ 
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-   ชุดค าสั่งกลุ่มหนังสือ ประกอบด้วย 6 ปุ่มค าสั่ง คือ ปกเล็ก   สันปก      ย่อไฟล์   ประเภท   รายละเอยีด   

ตัวช่วย  

  ปุ่มเครื่องมือ ลักษณะกำรท ำงำนของปุม่เครื่องมือ 

 การน าปกเล็กมาใส่ในหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ทีส่ร้างขึ้น 

 การน าสันปกมาใส่ในหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ทีส่ร้างข้ึน 

 เครื่องมือทีท่ าให้ขนาดของไฟล์หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ทีส่ร้างเล็กลง 

 

การก าหนดรายละเอียดต่างๆของไฟลห์นังสืออิเล็กทรอนกิสท์ี่สร้าง ได้แก่         

ช่ือหนังสอื (Book Name), ช่ือผู้แต่ง (Author), รหัสประเทศ (Country), 

ภาษาที่ใช้ในหนังสือ (Language), ขนาดเส้นกั้นแบ่งเงาระหว่างหน้า

หนังสือ (Shadow Level) 

 ปุ่มเครื่องมือที่ช่วยแสดงการสร้างหนังสือเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นข้ันตอน 

  

-   ชุดค าสั่งกลุ่มมัลติมีเดีย ประกอบด้วย 4 ปุ่มค าสั่ง  คือ     เพิ่มข้อมูล บันทึกข้อมูล ลบข้อมลู 

เปลี่ยนช่ือ 

  ปุ่มเครื่องมือ ลักษณะกำรท ำงำนของปุม่เครื่องมือ 

 
การเพิม่ข้อมลูไฟล์วีดีโอ ออดโิอ และ มลัติมีเดีย เข้าในหนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส์     ที่สร้าง 
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 การบันทึกข้อมลูไฟล์วีดีโอ ออดิโอ และ มลัติมีเดียที่เราเพิม่เข้ามา 

 
การลบไฟล์วีดีโอ ออดิโอ และ มัลติมเีดีย ออกจากหนงัสืออเิล็กทรอนกิส์
ที่เราไม่ต้องการออก 

 การเปลี่ยนช่ือ ไฟล์วีดีโอ ออดิโอ และ มลัติมีเดียที่สร้างขึ้น 

 
ส่วนแสดงรายการ ไฟล์วีดีโอ ออดิโอ มัลตมิีเดียและหน้าหนงัสือ ที่มีอยู่ใน
หนังสืออิเล็กทรอนกิส ์

 

แถบเลื่อน เพือ่ดูรายการไฟล์วีดีโอ ออดิโอ มัลติมเีดีย และหน้าหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ที่เพิ่มเข้ามา 

1.3.1.2 แถบเมนู  หน้า 

       เป็นชุดค าสั่งที่เกี่ยวกับหน้าเอกสารของหนงัสอื การจดัการไฟลห์นังสือทัง้หมด ฟังก์ช่ันแถบ Page นี้สามารถ
แยกเมนู ชุดค าสั่งได้ดังนี ้

 

 

- ชุดค าสั่งกลุม่น าเข้าไฟล์        

        ประกอบด้วย 2 ปุ่มค าสั่ง คือ เพิ่มไฟลห์นังสือ   สกัดค า       

  ปุ่มเครื่องมือ ลักษณะกำรท ำงำนของปุม่เครื่องมือ 

 

การน าเข้าไฟลห์นังสือ ครัง้ละหลายหน้า โดยไฟล์ที่น าเข้า
ต้องเป็นไฟล์ทีโ่ปรแกรม  ก าหนด เช่น  JPG, GIF, PNG 
BMP, TIF   และ PDF 
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ใช้ในกรณีที่ เราเลือกว่าต้องการใช้ฟังก์ช่ันการสกัดค า
หรือไม่  โดยหากมีเครื่องหมายถูกหน้าค าว่า Extract 
แสดงว่า ต้องการใช้ฟังก์ช่ันสกัดค าจะท าได้เฉพาะไฟล์ 
.pdf ที่ไม่ใช่มาจากการสแกน และระยะเวลาการสกัดค า
หน้าละประมาณ 40 วินาที 

 
(ตัวอย่าง) ข้อความที่ได้จากการสกัดค าในแต่ละหน้า 

 

- ชุดค าสั่งกลุม่เช่ือมโยง         

        ประกอบด้วย 2 ปุ่มค าสั่ง คือ ล้างข้อมูล   การเช่ือมโยง   

ปุ่มเครื่องมือ ลักษณะกำรท ำงำนของปุม่เครื่องมือ 

 
การลบข้อมูลที่มีการสร้างการเช่ือมโยง (Link) ไว้ในการท างานของ   
Mode Link 

 การยืนยันการเช่ือมโยงข้อมลูที่อยู่ในกรอบข้อความ (Section) 

 

กรอบข้อมูลที่ประกอบด้วยช่ือกรอบ (Section) ที่ท าการเช่ือมโยง 
(Link) ไว้ใน Mode Link 

 

- ชุดค าสั่งกลุม่จัดการไฟลห์นังสือ  
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       ประกอบด้วย 2 ปุ่มค าสัง่ คือ การสแกนเข้าระบบโดยตรง (Twain)   การตัดขอบ 

  ปุ่มเครื่องมือ ลักษณะกำรท ำงำนของปุม่เครื่องมือ 

 
ฟังก์ช่ันการน าเข้าไฟล์ที่ได้จากการสแกนผ่านเครื่องสแกนเนอร์เข้า
มายังโปรแกรม I Library Builder เพื่อสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์

 
การตกแต่งขนาดขอบ ซ้าย-ขวา  บน-ล่าง ของไฟล์ที่จะน าไปท า
หนังสือและสื่ออเิล็กทรอนิกส ์

 

ใช้ก าหนดขนาดของขอบ ซ้าย-ขวา  บน-ล่าง ของไฟล์ที่ต้องการจะ 
Crop ตามล าดับ 

 

Note: การตัดขอบสามารถท าได้ถ้าใช้ฟังก์ช่ันสแกนดังกล่าว แต่ถ้ามีการน าเข้าไฟล์ในรูปแบบอื่นจะสามารถตัด

ขอบได้เฉพาะไฟล์ Image (.jpg, .png) เท่านั้น 

- ชุดค าสั่งกลุม่หน้าหนังสือ  

        ประกอบด้วย 4 ปุ่มค าสั่ง คือ เพิ่มข้อมูล  บันทกึข้อมลู  ลบข้อมลู  ไปยังหน้าที่  

  ปุ่มเครื่องมือ ลักษณะกำรท ำงำนของปุม่เครื่องมือ 

 การเพิม่ไฟลห์นังสืออเิลก็ทรอนิกส์ครั้งละหน้า 

 การบันทึกข้อมลูหนงัสอือิเล็กทรอนิกส์แต่ละหน้า 

 การลบหนงัสอือิเล็กทรอนิกส์แตล่ะหน้า 

 
การเลื่อนไปยงัหน้าที่ตอ้งการโดยการพิมพเ์ลขหน้า และกดปุ่ม 
Enter หรือ Go to เพือ่ไปยังหน้าที่ต้องการ 
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  ปุ่มเครื่องมือ ลักษณะกำรท ำงำนของปุม่เครื่องมือ 

 

รายการแสดงหน้าไฟล์ที่ใช้สร้างหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์แต่ละหน้าที่
ท าการน าเข้า (Import) 

 

- ชุดค าสั่งกลุม่จัดการข้อมลูหนงัสอืเพิม่เติม 

        ประกอบด้วย 5 ปุ่มค าสั่ง คือ เปิดอ่าน  เลือก  ลบ  แก้ไข  เช่ือมโยง 

 

  ปุ่มเครื่องมือ ลักษณะกำรท ำงำนของปุม่เครื่องมือ 

 การแสดงหนังสือที่สร้างหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ก าลังสร้าง 

 

ฟังก์ช่ันเลือก เป็นการตีกรอบ (เลือก) เพื่อสร้างคุณสมบัติพิเศษบน
หน้าไฟล์หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้าง เช่น การขยาย
สัดส่วนรูปภาพ        การ Link เพื่อไปยังไฟล์หน้าอื่นๆ  การตี
กรอบเพื่อแทรกไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ เป็นต้น 

 

ฟังก์ช่ันลบ เป็นการลบกรอบ (เลือก) คุณสมบัติพิเศษที่สร้างข้ึนบน
หน้าไฟล์หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างข้ึนด้วย Mode 
Section การคลิ๊กที่ปุ่ม Delete  หมายถึง ขณะนี้ อยู่ในโหมดลบ
กรอบ (เลือก) หากคลิ๊กเลือกกรอบ (เลือก) ใด กรอบ (เลือก) นั้นจะ
หายไป 

 

ฟังก์ช่ันแก้ไข  ส าหรับก าหนดคุณสมบัติของแต่ละกรอบ (เลือก) 
คุณสมบัติพิเศษที่สร้างข้ึนใน Mode Section เช่น การก าหนด 
Link เช่ือมไปยังหน้าไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีกหน้าหนึ่ง การ
ก าหนดคุณสมบัติของไฟล์มัลติมีเดียที่เพิ่ม เป็นต้น 
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  ปุ่มเครื่องมือ ลักษณะกำรท ำงำนของปุม่เครื่องมือ 

 
ฟังก์ช่ันเช่ือม ส าหรับเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของกรอบ (เลือก) 
คุณสมบัติพิเศษที่สร้างในไฟล์หน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 ฟังก์ช่ันในการใส่ภาพลายน้ า โดยไฟล์จะต้องมีนามสกุล .png 

 
ฟังก์ช่ันช่วยเหลือ ผู้ใช้สามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ เพื่อช่วยให้
เข้าใจโปรแกรมมากข้ึน 

 

1.3.2  การจัดเตรียมไฟล์ข้อมูล 

       การจัดเตรียมไฟลเ์อกสารต่างๆ อาจได้มาจากการสแกน ไฟล์รูปภาพต่างๆ หรือ pdf เพือ่น ามาจัดท าหนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Library Builder ยกตัวอย่างเช่น 

1.3.2.1 ข้อมูลเอกสาร หรือไฟล์รปูภาพต่างๆ 

ได้แก่ pdf file หรือไฟล์รปูภาพต่างๆเช่น .jpg, .png, .bmp, .gif, tif ท าการตกแต่งความสวยงามและ

จัดเรียงหน้าไว้ใหเ้รียบร้อย ถ้าเอกสารที่มาจากการสแกน ควรสแกนที่ความละเอียดประมาณ 150 dpi จะ

ได้ขนาดไฟล์ประมาณไมเ่กิน 300 kb หรืออาจมีการใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆเพื่อช่วยลดขนาดไฟล์แต่ละหน้ากรณีถ้ามี

ขนาดที่มากจนเกินไป 

1.3.2.2 หน้าปก 

กรณีที่เป็นเอกสารการประชุมหรืออื่นๆที่ไมม่ีหน้าปก อาจมีการจัดท าหน้าปกของหนังสืออิเล็กทรอนกิสเ์พิ่มเติม

เพื่อความสวยงามหรือไม่ก็ได ้

 

1.3.2.3 หน้าปกเล็ก 
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เป็นส่วนที่แตกต่างจากหน้าปก(ข้อ 3.2.2) คือ ปกเล็กจะเป็นส่วนที่โชว์บนหน้าเว็บไซต์(หลังจากอัพโหลดหนังสือ

เข้าระบบ) ผู้จัดท าสามารถที่จะเตรียมปกเล็กไว้โดยเฉพาะหรือเลือกเอาจากหน้าปกข้ึนมาเป็นปกเล็กด้วยก็ได้ แต่

ถ้ามีการจัดท าปกเล็กข้ึนมาใหม่ ให้บันทึกเป็นนามสกุล . jpg เท่านั้นโดยก าหนดขนาดของปกเล็กที่ประมาณ 

147x199 pixel หรือตามความเหมาะสมของผู้จัดท า 

1.3.2.4 สันปกหนังสือ 

ในโปรแกรมจะมีรูปแบบสันให้เลือกใช้ แต่บางหน่วยงานอาจจัดท าข้ึนใหม่หรือสแกนเอาสันเดิมของหนังสือก็ได้ ถ้า

มีการจัดท าสันข้ึนมาใหม่ให้บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล 2 แบบคือ . jpg และ .bmp และก าหนดขนาดอยู่ที่ประมาณ 

49x584 pixel หรือตามความเหมาะสมของผู้จัดท า 

1.3.2.5 หน้าสารบัญ 

กรณีถ้าหนังสือไม่มีสารบัญ แต่ต้องการจัดท าเพื่อความสะดวกส าหรบัการเปดิอ่าน ก็สามารถจัดท าและแทรกเข้าไป

เพิ่มเติมได้ โดยบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf  

 นอกจากนีผู้้ใช้ยังสามารถใส่ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมลงไปในส่วนของการสร้างได้ เช่น วีดีโอ เกมส์แฟลช หรือ

เพลงต่างๆ ส่วนการจัดเตรียมข้อมลูข้างต้นเป็นเพียงค าแนะน าในการจัดท าหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ข้ันต้นเท่านั้น 

 

จากนั้นใหผู้้ใช้ท าการคลิกทีเ่มนู สร้างใหม่ เพื่อเริม่ขึ้นตอนการสร้างหนงัสือ 
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Wizard เป็นเครื่องมือที่ใช้อ านวยความสะดวกในการสร้างหนังสือให้กับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการสร้าง

หนังสือ     มาก่อน โดยจะเรียงล าดับวิธีการในการสร้างแบบส าเร็จไว้ให้ผู้ใช้แล้ว เพียงแต่ฟังก์ช่ัน Wizard ช่วยท า
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ให้ผู้ใช้ล าดับข้ันตอนในการสร้างได้ดีข้ึนเท่าน้ัน ส่วนของรายละเอียดอื่นๆถ้าต้องการจะไปแก้ข้ันตอนที่ท าไปแล้ว

สามารถท าได้โดยใช้ฟังก์ช่ันตามที่ได้อธิบายเมนูต่างๆไปแล้วข้างต้น 

ผู้ใช้งานสามารถสร้างหนังสือด้วย Wizard ได้ โดยกดปุ่ม  หรือปุม่    ซึ่งเป็นปุม่ที่อยู่ที่    

แถบเมนูไฟล์   และจะปรากฏหน้าต่าง Wizard ดังภาพ 

 

        ในภาพ  Wizard จะแสดงข้ันตอนการท างานไว้เป็นผงัการท างาน ส าหรบัปุ่มสีแดง   คือ ข้ันตอนปัจจุบัน

ที่ต้องท า ปุ่มสีเทา  คือ ข้ันตอนที่ยังท างานไม่ได้ ต้องท าข้ันตอนก่อนหน้าให้แล้วเสรจ็ก่อนจึงสามารถท างานนี้ได้ 

และ   ปุ่มสีเขียว    คือ ข้ันตอนที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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ขั้นตอน 1: คลิ๊กเพ่ือสรำ้งหนังสือใหม่ เริ่มต้นสร้างหนงัสือคลิ๊กที่ปุม่     จะ

ปรากฏกล่อง Save As ใหบ้ันทึกช่ือไฟล์หนงัสอืที่ต้องการในช่อง File name จากนั้นกดปุ่ม    การบันทึก

ช่ือหนังสอืจะถูกบันทกึไว้ที่โฟลเดอรท์ี่ติดตั้งโปรแกรมดงัภาพ 

 

เมื่อบันทึกไฟล์แล้วข้ันตอน  จะเป็นสเีขียวนั่นคือ ผ่านข้ันตอนน้ัน และ Step 2: คลิ๊กเพื่อ

แทรกไฟล์หน้าหนังสือ จะกลายเป็นสีแดงนั่นคือ เป็นข้ันตอนที่ต้องท าต่อไป   
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           ขั้นตอน 2: คลิ๊กเพ่ือแทรกไฟล์หน้ำหนังสือ   คลิ๊กที่  เพื่อเลือกไฟล์เอกสาร ซึ่ง

อาจจะเป็น PDF File หรือ JPG, GIF File ก็ได้ คลิ๊กเลือกไฟล์หนงัสือที่ต้องการทัง้หมดโดยการกดปุ่ม Ctrl + A เพื่อ

เลือกทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม   เพื่อน าเข้าไฟล ์

      

จากนั้นกดปุม่    เมื่อน าเข้าไฟล์ เสร็จเรียบร้อย จะปรากฏข้อความน าเข้าไฟล์เรียบร้อย แจ้งให้ทราบว่า

น าเข้าไฟล์หนงัสือเสรจ็เรียบร้อย ให้กดปุ่ม   เมื่อน าเข้าไฟล์เสรจ็เรียบร้อย ข้ันตอน 2:  

    จะเป็นสเีขียวนั่นคือ ผ่านข้ันตอนน้ันแล้ว และ ข้ันตอน 3.1: คลิ๊กเพื่อแทรกปกหนงัสอื 

และ ข้ันตอน 3.2: คลิ๊กเพื่อป้อนรายละเอียดหนงัสือ จะกลายเป็นสีแดง นั่นคือ เป็นข้ันตอนที่ต้องท าต่อไป   

           ขั้นตอน 3.1: คลิ๊กเพ่ือแทรกปกเล็ก เพิ่มภาพปกเล็ก (ปกเล็กคือปกที่แสดงอยูบ่นหน้าเว็บไซต์ ซึง่ไม่

เกี่ยวกับหน้าแรกของหนงัสือ) คลิ๊กที่   จะปรากฏข้อความสอบถามว่า ต้องการสร้างภาพ

ปกจากไฟลห์นังสือหน้าแรกหรือไม่  
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หากต้องการก็คลิ๊ก Yes โปรแกรมจะสร้างไฟลป์กเล็กจากหน้าแรกของหนังสือให้อัตโนมัติ หากเลอืก No โปรแกรม

จะปรากฏหน้าจอใหเ้ลอืกไฟล์ภาพปกหนงัสอืที่มกีารจัดเตรยีมไว้ โดยอาจจะสร้างมาจากโปรแกรม Graphic ต่าง ๆ 

เช่น Photoshop หรือ Paint เมือ่เลือกภาพปกเล็กเสร็จเรียบร้อย ข้ันตอน 3.1:  จะเป็น

สีเขียวนั่นคือ ผ่านข้ันตอนน้ันแล้วและ ข้ันตอน 3.2: Input Properties จะกลายเป็นสีแดงนั่นคือ เป็นข้ันตอนที่ต้อง

ท าต่อไป   

          ขั้นตอน 3.2: คลิ๊กเพ่ือป้อนรำยละเอียด ใส่ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ คลิ๊กเลือกที ่

  จะปรากฏหน้าต่างใส่ข้อมลูต่างๆ ดังนี ้
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       ท าการกดปุ่ม ดึงข้อมลูหนังสือ เพื่อท าการดงึข้อมลูหนังสือที่ได้ท าการสร้างทะเบียนหนงัสอืไว้แล้วในระบบ 

Admin กดปุม่   เพื่อเลอืกหนงัสอืที่ต้องการสร้าง เมื่อดึงข้อมลูหนงัสอืเรียบร้อย ข้ัน 3.2: 

 จะเป็นสีเขียวนั่นคือ ผ่านข้ันตอนน้ันแล้ว 

          ขั้นตอน 4.2  : คลิ๊กเพ่ือเพ่ิมสันหนังสือ เพิ่มภาพสนัหนังสือ คลิ๊กที่   จะปรากฏ

หน้าโปรแกรมส าหรบัใสส่ันหนงัสอื  

 

 

คลิ๊กเลือกไฟล์ เพื่อเลือกไฟล์ภาพสันปกที่จัดเตรียมไว้หรือเลือกจากระบบก็ได้ เมื่อเลือกสันหนังสือเสร็จ คลิ๊กที่ 

Font      เพื่อก าหนดขนาดตัวหนังสือ สี ตามต้องการแล้ว กดปุ่มตกลง  ดังภาพ 
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ข้ันตอน 4.2:   จะเป็นสีเขียวนั่นคือ ผ่านข้ันตอนน้ันแล้ว เป็นอันเสรจ็ข้ันตอน Wizard 

เรียบร้อยแล้วโดยสามารถกดปุม่  โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานของการอัพโหลดได้ดังภาพ 
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โดยหนังสือทีผู่้ใช้ท าการสร้างและ Upload จะแสดงบนหน้าเว็บเพจหลกั โดยหนงัสือจะเข้าไปอยู่ในส่วนของ

หนังสือมาใหม่ดังภาพ 
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1.4 ฟังก์ชั่น Library Builder 

1.4.1  การเพ่ิมและลบหน้าเอกสารในหนังสืออิเล็กทรอนกิส์   

          การเพิ่มหน้าหนังสือสามารถเพิ่มได้จากหน้าโปรแกรมโดยไปที่แถบ หน้า   และคลิ๊ก

ที่ปุ่มเพิ่มหน้า    จะปรากฏหน้าต่างให้เราเลือกโฟลเดอรส์ าหรบัเลือกไฟล์หนงัสือ จากนั้นท าการเลอืก

ไฟล์      ที่จะสร้างหนงัสือจะเลอืกเพิม่เพียงไฟลเ์ดียวหรือเพิ่มพร้อมกันหลายๆไฟล์ ดังภาพ 

 

หลงัจากที่เลือกไฟล์ที่ต้องการน ามาแทรกหน้าและกดทีปุ่่ม Open แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ เมื่อน าเข้าไฟล์

เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิ๊ก OK ไฟล์ทีเ่ลือกจะเข้ามาอยู่ในโปรแกรม OKMS Builder โดยจะเข้าไปอยูห่น้าสุดท้ายของ

หนังสือ เมื่อต้องการน าไฟล์ที่แทรกเข้าไป ย้ายไปอยู่หน้าไหนของอลับัม้ สามารถเปลี่ยนตัวเลขที่ปรากฏอยู่ได้เลย 

ตัวอย่างต้องการน าหน้าดังกล่าวย้ายไปอยู่ทีห่น้า 2 (ระหว่าง 0001 กับ 0002) ก็เปลี่ยนเป็น 0001.1 ดังภาพ 

 

ถ้าต้องการลบหน้าหนงัสือสามารถลบหน้าที่ไม่ตอ้งการได้โดยคลิ๊กไปทีห่น้าที่ไม่ต้องการ (ตัวอย่างเลือก

หน้าที่ 6) และกดทีปุ่่ม Remove Page  เพื่อท าการลบหนา้ที่ไม่ต้องการออกไป ดังภาพ 
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 ระบบจะแสดงหน้าจอ Information ข้ึนมา เพื่อให้ยืนยันการลบหน้าทีเ่ลอืกอีกครั้ง ให้กด Yes เพื่อยืนยันการลบ 

และกดNo หากยังไม่ต้องการลบ หลังจากที่กดปุ่ม    เพื่อยืนยันการลบแล้ว หน้าที่เลือกไว้จะหายไปจาก

หน้าจอ 

 

1.4.2  การเพ่ิมและลบไฟลม์ัลติมีเดยีในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์        

          รูปแบบของมัลติมเีดียไฟลท์ี่โปรแกรม รองรบั คือ AVI, MPEG, MP3, WAV, WMA และ SWF ซึง่มีขั้นตอน

การเพิม่ไฟลม์ัลตมิีเดียดังนี ้

          จากหน้าโปรแกรมขณะสร้างหนงัสอืให้เลือกแถบหน้า    คลิ๊กเลอืกหน้าที่ต้องการใส่

ไฟล์มัลตมิีเดีย แล้วก็คลิ๊กทีปุ่่ม    ตีกรอบ (Section) เพื่อก าหนดพื้นที่ให้ไฟลม์ัลติมเีดียแสดง โดย

การลากเมาส์ตีกรอบ (Section) การก าหนดพื้นที่ส าหรบัไฟล์มลัติมีเดีย ส าหรบัวีดีโอจะมีลกัษณะพื้นที่ ที่ใหญ่พอให้

วีดีโอแสดงผลได้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นเพลงอาจตีกรอบแค่เป็นแถบเล็กและยาวประมาณ 2 – 3 นิ้ว และไฟล์มลัติมีเดีย

ต่างๆควรอยู่คนละหน้ากัน แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องอยู่ในหน้าเดียวกันควรท าให้ไฟลม์ัลติมเีดียเล่นเป็นแบบ 

Manual คือต้องคลิ๊กเพื่อเล่นไฟล์ดังกล่าว ดังภาพ 
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พ้ืนท่ีเล่นไฟล์วีดีโอและเพลง 

เลือกที่แถบไฟล์และคลิ๊กเพิ่มไฟลเ์พื่อเข้าสูห่น้าจอที่เป็นส่วนของการเลือกไฟลม์ัลติมเีดียต่างๆ  
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เมื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิ๊ก  Open รอโปรแกรมน าเข้าไฟล์สักครู่ เมื่อส าเร็จจะเห็นไฟล์เข้ามาอยู่ในช่อง

สี่เหลี่ยม (เป็นตัวเลขประมาณ 9 หลัก) ซึ่งโปรแกรม Library Builder จะเปลี่ยนช่ือไฟล์มัลติมีเดียให้เป็นตัวเลขให้

อัตโนมัติ       ซึ่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยนช่ือไฟล์ตามช่ือเดิมหรือตั้งใหม่ก็ได้เพื่อความสะดวกและจดจ าได้ง่ายโดยคลิ๊กที่

ปุ่ม เปลี่ยนช่ือ    เพื่อพิมพ์ช่ือไฟล์ใหม่ ดังภาพ 

 

 

เมื่อเปลี่ยนช่ือตามที่ต้องการแล้วคลิ๊ก OK ไฟลม์ัลตมิีเดียจะปรากฏช่ือตามทีเ่ปลี่ยน ดังภาพ 

 

 

เมื่อผู้ใช้ท าการแทรกไฟล์และเปลี่ยนช่ือไฟลม์ัลตมิีเดียเรียบรอ้ยแล้วให้คลิ๊กที่    

เพื่อก าหนดค่าต่างๆแล้วกลับมาคลิ๊กที่บริเวณกรอบพื้นที่สร้างข้ึนดังภาพ (การคลิ๊กแก้ไข (Edit) หมายถึง ต้องการ

ก าหนดการท างานให้กับกรอบ (Section) ที่คลิ๊กเลือก) 

ป้อนข้อมลูใน Section Editor ดังนี ้
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          ช่องที่   1   <TAG> ไม่ต้องใส่ โปรแกรมจะใส่หมายเลขกรอบ Section ให้อัตโนมัติ  

          ช่องที่   2   Section มีใหเ้ลือกแบบเล่นอัตโนมัติ Autoplay หรือ Play flash (Manual) 

Section ถ้าเลือกแบบ Play flash (Manual) ทางด้าน Content จะมีช่อง TAG ให้เลอืกว่า

ต้องการให้ไฟลม์ัลติมเีดียเล่นทีก่รอบพื้นที่ไหน 

          ช่องที่  3  Content เลือกไฟล์ที่เราต้องการให้เล่น ในช่องนี้หากเราท าการเพิ่มไฟล์เรียบร้อยแล้ว โปรแกรม

จะมีใหเ้ลือกตามจ านวนไฟล์ที่น าเข้ามา  

     

เมื่อเลือกเสรจ็แล้วคลิก๊ OK ค าสั่งต่างๆจะโชว์บนพื้นที่กรอบ ดังภาพ 

 

เมื่อต้องการลบไฟล์มลัติมเีดียออกจากหนังสือ ต้องท าการลบ 2 ส่วนด้วยกัน คือ พื้นที่กรอบ (Section) และไฟล์

มัลติมเีดีย 
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- การลบพื้นทีก่รอบ (Section)  ที่สร้างขึ้นไปที่แถบ หน้า > คลิ๊กที่ ลบ > คลิ๊กพื้นที่กรอบ (Section) ที่

ต้องการลบ ระบบจะยืนยันการลบ ถ้าต้องการลบคลิก๊ Yes และกรอบพื้นที่จะหายไป 

 

 

- การลบไฟลม์ัลตมิีเดีย  คลิ๊กที่แถบ หน้า > คลิ๊กเลือกช่ือไฟล์ที่ต้องการลบ  > คลิ๊กที่ปุ่ม Remove file 

ระบบจะถามเพื่อยืนยันการลบไฟล์อีกครั้ง 

 

 

1.4.3  การเชื่อมโยงหน้า การเชื่อมโยงสารบัญ (Content) 

 การเช่ือมโยงหน้า การเช่ือมโยงสารบัญ (Content) สามารถก าหนดได้ว่าคลิ๊กบริเวณนี้แล้วจะให้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เปิดต่อไปหน้าใด หรือเช่ือมต่อกับเว็บไซต์ต่างๆได้ ซึ่งมีวิธีการท า คือให้อยู่ที่แถบ 
หน้า และคลิ๊กเลือกหน้าของสารบัญหรือเลือกหน้าที่มีหัวข้อต่างๆที่ต้องการ และคลิ๊กที่ เลือก  เพื่อท าการ



  
 

คู่มือผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จ ำกัด  หน้า 30 จาก 83 
คู่มือผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)                                                        ปรับปรุง : 8 กันยายน 2558  

 
 

สร้างพื้นที่กรอบตามหัวข้อต่างๆที่ต้องการจนหมดทุกหัวข้อ ดังภาพ เป็นการสร้างพื้นที่กรอบส าหรับ
เช่ือมโยงสารบัญ  

 

 

 

จากนั้นคลิ๊กปุ่ม   และคลิ๊กเลอืกพื้นที่กรอบ (Section) ทีละหัวข้อและใส่ข้อมูลดงันี ้

 

ช่องที่ 1 <TAG> ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร 

            ช่องที่ 2  SECTION ให้เลือก GOTO  



  
 

คู่มือผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จ ำกัด  หน้า 31 จาก 83 
คู่มือผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)                                                        ปรับปรุง : 8 กันยายน 2558  

 
 

           ช่องที่ 3 PAGE ให้เลือกหน้าที่หัวข้อของเราต้องการเช่ือมโยงไป (Link) กดปุ่มตกลง  ท าตาม

ข้ันตอนจนครบทุกหัวข้อทีเ่ราสร้างพื้นทีก่รอบ (Section) ไว้ และเมื่อน าเมาส์ช้ีตามหัวข้อจะปรากฏเป็นพื้นที่สเีขียว 

สามารถคลิ๊กเพื่อไปยังหน้าต่างๆหรือไปยังข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ได้ ดังภาพ 

 

        ถ้าต้องการยกเลิกการเช่ือมโยงหัวข้อต่างๆที่ได้ท าไปแล้วนั้น ให้ท าการคลิ๊กบนพื้นทีท่ี่ต้องการยกเลกิการ

เช่ือมโยงจากนั้นคลิก๊ทีปุ่่ม   และคลิ๊กเลือกพื้นที่กรอบที่ต้องการลบ จะข้ึนข้อความเพือ่ยืนยันอีกครัง้ 

ถ้าต้องการลบกรอบคลิ๊ก YES และกรอบดงักล่าวก็จะหายไป ตอบ NO เมื่อไม่ต้องการลบ 

 

1.4.4  การใส่ลายน  า (Watermark) 

การใสล่ายน้ าเป็นการใส่ภาพลายน้ าให้กับหน้าในหนงัสือ eBook โดยไฟล์ที่ใช้ในการใส่นั้นจ าเป็นต้องเป็นไฟล์

รูปภาพนามสกลุ .png โดยตั้งค่าความจางของภาพตามต้องการ โดยการใส่ในโปรแกรมสามารถเลือกท าการใส่ได้

ตั้งแต่ในหน้าที่ 1 หรือเริม่ตั้งแต่ในหน้าที่ 2 ของหนงัสอื eBook ได ้
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1.4.4.1 กำรเพ่ิมลำยน้ ำ ให้ผู้ใช้ท าการใสห่มายเลขหน้าทีต่้องการให้ภาพลายน้ าเริ่มแสดงตัง้แต่หน้าทีเ่ท่าไร 

 จากนั้นคลิ๊กที่  จะมีหน้าต่างเพื่อให้ผู้ใช้ท าการเลือกภาพลายน้ า  

โดยผู้ต้องท าการเลอืก File of type เป็น PNG เท่านั้นจากนั้นท าการเลือกไฟล์ภาพลายน้ าเข้ามา โปรแกรมก็

จะน าภาพไฟลล์ายน้ า import เข้ามาสู่หนงัสือ eBook โดยเริ่มจากหน้าที่ได้ก าหนดไว้ดังภาพ  

 

1.4.4.2 กำรลบลำยน้ ำ ผู้ใช้สามารถท าการ ลบลายน้ าได้โดยคลิ๊กที่ tab ไฟล ์

 จากนั้นเลอืกที่ Watermark แล้วท าการกดที่ icon  โปรแกรมจะท าการแจง้

ว่าต้องการลบลายน้ าหรือไม่ดังภาพ  

 

 

 

2. การใช้เข้าใช้งานโปรแกรมอ่าน eBook ส าหรับ Windows 

 เป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับเปิดอ่านหนังสืออเิล็กทรอนิกส ์ โดยสามารถพลกิหน้าหนังสือไดเ้หมือนกบัการอ่าน

หนังสือจริงในรูปแบบกระดาษ และยังมีฟงัก์ช่ันทีผู่้อ่านได้รบัความสะดวกอีก เช่น การค่ันหน้า, การเช่ือมไปยัง

หน้าต่างๆ ส าหรบัการเปิดอ่านหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ที่อยูบ่นหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานน้ันๆ   ถ้าในเครื่องที่ใช้งาน

ไม่มีโปรแกรม Library Viewer ส าหรับเปิดอ่านจ าเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดต้ังที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทีจ่ะ

ใช้งานโดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจากหน้าเว็บไซตท์ี่ก าลังใช้งานอยู่มาติดต้ัง 

2.1  การติดตั งโปรแกรม Library Viewer การดาวน์โหลดโปรแกรม Library Viewer คลิ๊กที่ดาวน์โหลดโปรแกรม

อ่านหนังสือ เริ่มท าการดาวน์โหลดโปรแกรม Library Viewer โดยเรียกหน้าเพจหลกั  
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คลิ๊กปุ่ม Save เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเก็บไว้ก่อนแล้วท าการติดตั้งภายหลังหรือเริม่ต้นการติดตัง้โปรแกรมคลิก๊ 

Run 

 

ข้ันตอนต่อไปให้กดทีปุ่่ม Next เพือ่ท าตามข้ันตอนในการตดิต้ังโปรแกรมต่อไป 

หลงัจากกดที่ปุม่ Next แล้วจะปรากฏหน้าจอ “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน” ดงัภาพในหน้าถัดไป ขอให้อ่าน

และท าความเข้าใจกับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้งานโปรแกรม แล้วกดทีปุ่่ม I Agree เพื่อเข้าสู่ข้ันตอน

เริ่มต้นการติดตั้ง 
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ระบบจะแสดงหน้าจอเริม่ต้นการติดตัง้พรอ้มแสดงโฟลเดอรท์ี่ใช้ในการจัดเก็บโปรแกรม ที่  โฟลเดอร์ D:\Program 

Files\Openserve Viewer ให้กดทีปุ่่ม Install เพื่อเริม่ต้นการติดตั้งโปรแกรมทันท ี

 

จะปรากฏหน้าจอเพื่อแสดงการเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม ดังภาพ 
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หมำยเหตุ หากต้องการให้ระบบท าการ Run โปรแกรม Viewer ทันทีหลังจากที่ได้ท าการติดตั้งโปรแกรม                       

ให้ใส่เครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้า  แต่ถ้าไม่ต้องการก็เอาเครื่องหมายถูกออก แล้วกด

ที่ปุ่ม  เป็นการสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม  โดยจะปรากฎไอคอนเพื่อส าหรับคลิ๊กใช้งานโปรแกรมที่

หน้าจอ Desktop  เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอนจะได้ดังภาพ 
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2.2  วิธีการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Library  Viewer 

   เมื่อผู้ใช้ท าการติดตั้งโปรแกรม     ส าหรบัเปิดอ่าน ดังภาพในหน้าถัดไป จากนั้นท าการดับเบลิคลิก๊ที่ icon 

 ที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์ เมือ่โปรแกรมเปิดข้ึนมาให้ท าการคลิ๊กที่ icon รปู  เพื่อเข้าสู่เมนกูาร

ใช้งาน 

 

การอ่านหนงัสอื จะต้อง Run Program  และท าการ Login เข้าสู่ ระบบ “ให้ใส่ช่ือผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน”  และ

กด ปุ่ม เข้าสูร่ะบบ 
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เมื่อ Login เข้าสู่โปรแกรมเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงรายการหนงัสอืที่มีการ ดาวน์โหลด ไว้ เมื่อ กดทีห่นังสือที่

ต้องการอ่าน  

และสามารถ เปิด อ่านโดยการคลิก๊ที่ปกหนงัสือได ้            
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  2.3  เมนูการใช้งานโปรแกรม Library Viewer 

      เมื่อเปิดอ่านหนังสือจะมเีครื่องมือในการอ่านหนังสือ เช่น การเปิด การพลิกหน้า การค่ันหนังสือ (Bookmark)        

และ การเขียนโน้ต (Notepad) ประกอบด้วยเมนูการใช้งาน 2 ส่วน ดังนี้ คือ 

- เมนูการใช้งานแถบด้านบนของโปรแกรม 

 

สัญลักษณ ์ รำยละเอียด 

   ปุ่ม เมนู ส าหรับ แสดง / ซ่อน เมนูการท างานของ ช้ันหนังสือ 

   แสดงเป็นปกเล็กบนช้ันหนังสือ 

   แสดงเป็นสันปกบนช้ันหนังสือ 

   แสดงเป็นรายละเอียดบนช้ันหนังสือ 

   การค้นหาช่ือหนังสือ, ช่ือผู้แต่ง, ส านักพมิพ ์

   ปุ่ม สโตร์ ส าหรบัเข้าไปที่ หอ้งสมุด เพื่อเลือกดาวน์โหลดหนังสือที่
ต้องการ 

166  
  ปุ่ม Setting ต่างๆ ประกอบด้วย เมนปูรบัปรุงห้องสมุดเพือ่ท าการรี
เฟรชข้อมลู ณ.ขณะนั้น 

 
  ปุ่ม ปิด ส าหรบั Logout / ออกจากโปรแกรม 

 

- เมนูการใช้งานแถบด้านบนของหน้าการอ่านหนงัสือ 

  ปุ่มเครื่องมือ ลักษณะกำรท ำงำนของปุม่เครื่องมือ 
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คลิ๊กเพือ่ไปยังหน้าสารบญัของหนังสืออิเล็กทรอนกิสท์ี่ก าลงั

เปิดอยู่ 

 

คลิ๊กเพือ่ปิดการใช้งานส่วนของการเปิดหนงัสอื

อิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อกลับไปสูห่น้าแรกในส่วนที่ 1 คือส่วน

ของช้ันหนังสือ 

   

เครื่องมือท าที่คั่นหน้าหนงัสอือิเล็กทรอนกิส์ (Bookmark) 

สามารถค่ันได้ 16 หน้าต่อหนังสือ 1 เล่ม 

 
เครื่องมือส าหรับใส่บันทกึข้อความสั้น 

 

คลิ๊กเพือ่บันทกึเสียงเพิ่มเติมลงไปในหน้าหนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ที่ต้องการ 

 

คลิ๊กเพือ่ให้ หยุด กรณีที่มีการอัดเสียง เป็นการหยุดอัดเสียง 

ถ้าเป็นการเล่นเสียง เมือ่กดหยุด เป็นการ หยุดเล่นเสียง 

 
คลิ๊กเพือ่เปิดเสียงทีม่ีการอัดเสียงไว้ ในหน้าเอกสารนั้นๆ 

  

มีเครื่องมือให้เลือกสองแบบจาการคลิ๊กเมาส์ขวาเลือก คือ 

การเขียนโน้ตข้อความ (Notepad) และการท าแถบสีเน้น

ข้อความ (Highlight) 

 

กรณที่ทีม่ีการบันทึกข้อความไว้ แล้วอยาก ลบ ข้อความที่

บันทึกไว้ในหน้าเอกสารนั้นๆ สามารถกด ปุ่ม ล้างข้อความ

ได้ โดยไม่ต้องลบทีล่ะบรรทัด 
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Auto Filp : การก าหนดเวลาในการเปิดอ่านแบบอัตโนมัติ 

โดยปกติตัวโปรแกรมเริ่มต้นท างานที่ 1 วินาทีต่อการเปิด

หนังสืออิเล็กทรอนกิส์ 1 หน้า 

 

Flip  คือ กรณีที่ต้องการอ่านหนังสือ ทลีะหน้า 

Slide คือ การเปิดหนงัสอืไปทีล่ะ คู่ 

2.4  วิธีการเลือกหนังสือเข้าสู่ชั นวาง 

ขั้นตอนแรก กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่ ห้องสมุด ดังภาพ  
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         ขั้นตอนท่ีสอง เลือก     ต้องการและเลือกหมวดหนงัสือหรือวีดีโอที่ต้องการยืม 

 

โดยวิธีการยืมหนงัสือให้ท าการคลิ๊กปุ่มยมืหรือฟรีเพื่อเลือกหนังสือที่ต้องการเข้าสู่ช้ันหนังสือ 

 



  
 

คู่มือผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จ ำกัด  หน้า 42 จาก 83 
คู่มือผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)                                                        ปรับปรุง : 8 กันยายน 2558  

 
 

คลิ๊กปุ่มยืนยันเพื่อท าการยืนยันการเลือกหนงัสือเข้าสู่ช้ันหนงัสือส่วนตัว ระบบจะแจ้งการเลือกหนังสือเข้าสู่ช้ัน
หนังสือส่วนตัวส าเรจ็ 
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 กดปุ่ม               เพื่อกลับเข้าสู่ช้ันหนังสือส่วนตัว 

ขั้นตอนท่ีสำม การดาวน์โหลดหนงัสือ 

 
 

 

 

กำรเปิดอ่ำนหนังสือ 

การอ่านหนงัสอืสามารถคลิ๊กที่ปกหนงัสือเพื่อท าการเปิดอ่านหนังสือได้ 
 

2.5 การพลิกหน้าหนังสือ  

ท าได้โดยการคลิก๊ซ้ายทีห่น้าหนงัสือจุดใดก็ได้ในด้านที่ต้องการคลิ๊กเพื่อเปิด  หากคลิก๊ที่หน้าหนังสือทางด้าน

ขวามือ  1 ครั้ง หนังสือจะเปิดพลิกไปยังหน้าถัดไป (จากขวาไปซ้าย) หรือ หากคลิก๊ทีห่น้าหนงัสือทางด้านซ้ายมือ 

1 ครั้ง จะเปิดหนังสือพลิกไปยงัหน้าที่แล้ว (จากซ้ายไปขวา) 
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การพลิกหน้าโดยใช้หน้าด้านขวา และ ด้านซ้าย   เมื่อต้องการเปิดหน้าถัดไปให้เลือกที่ หน้ำขวำ หนังสือจะเปิดไป

ยังหน้าถัดไป 1 หน้า และถ้าต้องการย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า ให้เลือกที่ หน้ำซ้ำย  หนังสือจะพลิกไปยังหน้ากอ่น

หน้า  1 หน้า    และถ้าต้องการเลื่อนไปยังหน้าสุดท้ายให้คลิ๊กที่ปุ่ม หน้ำซ้ำย ท่ีเป็นหน้ำแรก และถ้าต้องการเลื่อน

หน้ากลับไปยังหน้าแรกให้คลิ๊กที่ปุ่ม   หน้ำซ้ำย ท่ีเป็นหน้ำแรก  การพลิกหน้า หนังสือจะเปิดไปยังหน้าหนังสือที่

ต้องการ  การพลิกหน้าหนังสือด้วยการเช่ือมโยง (Link) ท าได้โดยการเลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านที่หน้าสารบัญ และ

คลิ๊กในหัวข้อที่ต้องการอ่านซึ่งเมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่ส่วนของหัวข้อที่ต้องการจะปรากฏเป็นแถบสีข้ึนหากมีการ

เช่ือมโยงความสัมพันธ์ไปยังหน้าอื่นๆไว้ เมื่อคลิ๊กหนึ่งครั้งหนังสือจะเปิดไปยังหน้าที่หัวข้อท าการเช่ือมโยงไว้ (ใน

กรณีนี้การเช่ือมโยงหน้าในสารบัญ ผู้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นผู้ก าหนดหน้าหนังสือที่เช่ือมต่อด้วยตัวเอง

โดยผ่านโปรแกรม Library Builder)  ดังภาพ 

การเรียกเมนูต่างๆของการอ่านหนงัสอืโดยการ Double Click ที่ปุ่ม  
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 การ Scroll ปกเล็ก (Thumbnail) เพื่อเลือกเปิดข้ามหน้าตา่งๆ ได้  
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ฟังก์ชันในการหนังสือ จะมีปุ่มต่างๆ ในการท างาน ดังนี ้

 

สัญลักษณ ์ รำยละเอียด 

 
  ปุ่ม สารบญั ฟังก์ชันกลับไปยงัหน้าสารบัญของหนังสือ 

 
  ปุ่ม Auto filp ฟังก์ชันการตั้งเวลาพลิกหน้าอัตโนมัติ  

 
  ปุ่ม Flip ฟังก์ชันการเปิดหน้าทลีะหน้าหรือทลีะหน้าคู่ 
(Slide) 

 
  ปุ่ม ย้อนกลับ เพือ่กลับเข้าสู่ช้ันหนังสือ 

 

ในกรณีที่ต้องการกลับไปยังหน้าสารบัญของหนังสือ ให้เลือกที่ปุ่ม     ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือของหน้าต่าง  

Library Viewer หนังสือจะเปิดกลับไปยังหน้าสารบัญ  

2.6 การขยายหน้า (Zoom)  

          การขยายหน้าหนังสือ ใน OKMS Network Viewer เพื่อใหก้ารอ่านหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์มีความชัดเจน               

และสะดวกสบายยิง่ข้ึนโดย 

การขยายแบบแว่นขยาย  สามารถท าได้โดยการปุม่         แล้วดึงข้ึนไปด้านบน จะเป็นการขยายตัว

หนังสือให้ใหญ่ข้ึน หรอื คลิ๊กลากเมาสซ์้ายค้างไว้แล้วดึงลง จะเป็นการยอ่ตัวอักษรใหเ้ล็กลง 
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2.7  การคั่นหน้าหนังสือ (Bookmark) 

     วิธีการค่ันหน้าหนังสือ เราสามารถท าการค่ันหนงัสือเพือ่ให้สามารถย้อนกลับมายังหหน้าด้านซ้ายหรอืหน้า
ด้านขวาที่ท าการค่ันไว้ได้ โดยใช้แถบสีด้านซ้ายและด้านขวาในการค่ันหน้าและย้อนกลับมายงัหน้าที่ท าการค่ันไว้ 
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ขั้นตอนกำรคั่นหนำ้หนังสือ 

ให้ท าการคลิ๊กที่แถบสีด้านซ้ายเมื่อตอ้งการค่ันหน้าด้านซ้าย หรือแถบสีด้านขวาเมื่อต้องการค่ันหน้าด้านขวาให้แถบ
เลื่อนออกมาเห็นชัดเจน โดยเมื่อพลกิหน้าอื่นๆเราสามารถกลับมายงัหน้าที่ท าการค่ันเอาไว้ได้โดยการคลิก๊ที่แถบ
เดิมที่ท าการค่ันเอาไว้ 
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การค่ันหนงัสือ ใหก้ด Tab สี จะขยายข้ึน กรณีที่ไม่ต้องการค่ันหนังสอื ให้กด Tab สี จะหดลง 
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วิธีกำรลบกำรคั่นหนำ้หนังสือการลบการค่ันหนงัสอื โดยกลบัไปยังหน้าที่ท าการค่ันหนงัสือไว้แล้วท าการคลิก๊ที่
แถบสีให้แถบหายเข้าไปยงัด้านใน  

 

2.8  การเพ่ิมข้อความในหน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Notepad) 

        ให้เลือกทีปุ่่ม   ดังรูปโดยในแต่ละหน้าคู่ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อความสั้นได้ โดยการคลิ๊กที่แถบสสี้ม
ด้านซ้ายสุดของหน้าที่ก าลังเปิดอยู่ จะมีแถบหน้าต่างฟังก์ช่ัน เล็กๆ ปรากฏข้ึนมา หลงัจากนั้นใส่ข้อความตามที่
ต้องการที่จะอธิบายเพิม่เติมซึ่งสามารถใส่ข้อความที่ต้องการได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังภาพ 
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จากนั้นสามารถบันทึกข้อความสั้นลงไปได้ โดยเมื่อเสร็จแล้วสามารถกดปุ่ม Close เพือ่เป็นการเสร็จสิ้นการบันทึก 
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       ข้อความที่ถูกเขียนเพิ่มจะถูกบันทกึเกบ็ไว้ในส่วนที่ได้ท าการวาง Notepad ไว้ สามารถเลื่อนและขยบั

ต าแหน่งได้ตามที่ต้องการ และสามารถท าการเพิ่มและแก้ไขข้อมูลที่ใส่ไว้ได้ โดยการดับเบิ้ลคลิ๊กสัญลักษณ์ กรณีที่

ต้องการกลบัมาอ่านข้อความที่ได้บันทึกไว้ ให้เลอืกดับเบิล้คลิ๊กทีปุ่่ม    หากต้องการลบ

ข้อความ ให้คลิ๊กที่สญัลกัษณ์   เป็นการลบข้อความออก 

 

2.9  การบันทึกเสียงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Sound Record)  

        สามารถท าได้โดยการคลิก๊ที่ปุม่           
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      กำรบันทึกเสียง ให้เลือกที่ปุ่ม          เพื่อเริ่มการบันทึกเสียง   เพื่อยืนยันการบันทึก  

หลังจากที่บันทึกเสียงเรียบร้อย ให้กดปุ่ม    การเล่นไฟล์เสียง ให้ใช้เมาส์คลิ๊กที่   

เพื่อเปิดเล่นเสียงที่บันทึกไว้  

      กำรเปิดไฟล์มัลติมีเดียเพลง ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์มัลติมีเดียจะเล่นเองอัตโนมัติ เมื่อเราเปิดอ่าน

หนังสือหน้าที่มีการแทรกไฟลม์ัลติมีเดียหรือเพลงไว้ หรือคลิ๊กบริเวณปุ่มเลก็ๆ ที่ถูกไฮท์ไลท์สีเขียวไว้บริเวณด้านบน

ซ้ายหรือขวาของที่ตั้งไฟล์มัลติมีเดีย (ฟังก์ช่ันน้ีข้ึนอยู่กับผู้จัดท าหนังสือว่าจะใส่มัลติมีเดีย เพลง หรือไม่) 

 

ในกรณีที่เราต้องการหยุดการเล่นไฟล์มลัติมเีดียช่ัวคราวให้เลือกทีปุ่่ม  หยุดช่ัวขณะ(PAUSE)  และถ้าต้องการ

ปิดไฟล์มลัติมเีดีย ที่เปิดอยู่นั้นใหเ้ลือกที่ปุม่หยุด หรือเปิดหน้าต่อไป 

3. การอ่านหนังสือบน App ระบบปฎิบัติการ Android 

     ขั้นตอนเข้ำใช้งำน  Android     

 

     ผู้ใช้ท าการ Download โปรแกรมแล้วติดตั้งเพื่อใช้งานจาก Play store    โดยท าการ Install โปรแกรม  

เลือก Accept & download 
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                                                  โปรแกรมจะแสดงที่หน้าจอ 
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คลิ๊กที่ icon  เพื่อเปิดโปรแกรม จากนั้นในหน้า Login ให้ท าการใส่  รหสัผู้ใช้งาน และ  รหสัผ่าน ในการเปิด App 

ครั้งแรกเท่านั้น แล้วคลิก๊ที่    
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การเข้าใช้งานหรือการ  Download หนังสือมาอ่าน 
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โดยเมนู  แสดงรายการเมนูการท างานโปรแกรมดังภาพ 
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โดยผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงผลของช้ันหนงัสอืในลักษณะ ปกหนังสือ, สันหนังสือและ รายการหนงัสอื ได้โดยกด

ที่เมนู  ดังภาพเพื่อแสดงผลของหนงัสอืในรูปแบบต่างๆ 
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    โดยผู้ใช้สามารถคลิก๊ที่รปู  และเลือกที่   เพื่อเลอืกหนงัสอืหรือ  

eBook ที่จะอ่าน 
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โดยผู้ใช้สามารถเลือกรายการหนังสือตามหมวดหรือสามารถค้นหาหนังสือตามช่ือของหนังสือได้ จากนั้นให้กดปุม่ 

ยืม เพื่อท าการยืม 
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จากนั้นผู้ใช้ท าการคลิก๊  Back แล้วย้อนกลับไปหน้าแรกและท าการคลิก๊ที่ ปกหนังสือ  ระบบจะท าการ Download 

โดยแสดงผลการ Download เปน็จ านวนข้อมลูใน tab  รอจนครบและสามารถเปิดอ่านหนังสือได ้
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  จากนั้นรอจนระบบท าการโหลดหนังสือเสร็จเรียบร้อย ตัวเนื้อหาของหนังสือจะเปิดข้ึนมาโดยอัตโนมัต ิ
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                        สามารถคลิ๊กที่  เพื่อ แสดงเมนูการใช้งาน 

                    การตั้งเวลาในการเปิดหน้าหนงัสอือัตโนมัต ิให้ท าการคลิก๊ทีปุ่่ม  
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การค่ันหน้าหนังสือ ท าการคลิ๊กทีปุ่่ม  เพื่อท าการค่ันหน้าหนังสือ 
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ระบบจะแสดงการหน้าที่ได้ท าการค่ันไว้ 

 

 



  
 

คู่มือผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จ ำกัด  หน้า 66 จาก 83 
คู่มือผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)                                                        ปรับปรุง : 8 กันยายน 2558  

 
 

 

โดยวิธีการดูบุ๊คมาร์คผู้ใช้สามารถคลิ๊กทีปุ่่ม  จากนั้นท าการคลิ๊กที่   จะแสดง

รายการบุ๊คมาร์คทีท่ าการบุ๊คมาร์คไว้ดังภาพ โดยผู้ใช้สามารถคลิ๊กเพื่อไปยังหน้าที่ท าการบุ๊คมาร์คไว้ 
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4. การอ่านหนังสือบน App ระบบปฎิบัติการ iOS 

ขั้นตอนเข้ำใช้งำน  iPAD หรือ iPhone 

Download โปรแกรมแล้วติดตั้งเพือ่ใช้งานจาก App Store 

                                             

โดยสามารถ ดาวน์โหลด ได้จาก App Store จากนั้นท าการ Install โปรแกรม NHA eBook  เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว 

Icon แสดงอยู่ที่หน้าจอของ iPad หรือ iPhone จากนั้นคลิ๊กที่ icon   เปิดโปรแกรม จากนั้นในหน้า Login ให้ท า

การใส่  รหัสผู้ใช้งาน และ  รหัสผ่าน ในการเปิด App ครั้งแรกเท่านั้น แล้วคลิ๊กที่   ระบุ รหัสผู้ใช้งาน 

และ รหัสผ่าน ในการเปิด App ครั้งแรกและเลือกเข้าสู่ระบบ 
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คลิ๊กเลือกรูป    เพื่อเข้าใช้งานเมน ู
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คลิ๊กที่ eBook Store เพื่อเข้าไปยังห้องสมุดเพื่อท าการยทมหนังสือ 
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จากนั้นท าการกดทีปุ่่ม ยืม เพือ่ยืมหนงัสอืเข้าสู่ช้ันวางหนังสอืดดยระบบจะท าการแจ้งผลการยมืหนงัสือเมื่อท าการ

ยืมหนังสือเรียบร้อยแล้ว 
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โดยเมื่อผู้ใช้ท าการยมืหนงัสือเรียบรอ้ยแล้วสามารถกดทีปุ่่ม  เพื่อกลบัไปยังช้ันวางหนังสือของ

ตนเองเพื่อท าการเปิดอ่านหนงัสอื จากนั้นท าการกดที่ปกหนงัสือที่ต้องการเปิดอ่าน 1 ครั้งเพือ่ใหร้ะบบท าการ

โหลดข้อมูลหนังสือเพื่อท าการเปิดอ่าน โดยระบบจะท าการ ดาวน์โหลดหนงัสอื โดยแสดงสถานะผลการ ดาวน์

โหลด เป็น (%) รอจนครบ 100% สามารถเปิดอ่านหนงัสอืได้ 
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เมื่อโปรแกรมท าการ ดาวน์โหลด เสรจ็เรียบร้อยสามารถเปิดอ่านโดยใช้นิ้วแตะที่ปกหนังสือหนังสือกจ็ะเปิดพลิก

หน้าได ้และสามารถท าการพลกิหน้าสามารถใช้นิ้วแตะที่หน้าหนังสอื  
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การตั้งเวลาในการเปิดหน้าหนงัสอือัตโนมัติ ให้ท าการคลิ๊กที ่  เพือ่ก าหนดเวลาเป็นหน่วย

วินาทีเพื่อตั้งค่าการพลกิหน้าอัตโนมัต ิ

 

 



  
 

คู่มือผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จ ำกัด  หน้า 74 จาก 83 
คู่มือผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)                                                        ปรับปรุง : 8 กันยายน 2558  

 
 

การค่ันหน้าหนังสือ ท าการคลิ๊กทีปุ่่ม  เพื่อท าการค่ันหน้าหนังสือ จากนั้นคลิกที่ Add Bookmark เพื่อ

ท าการค่ันหน้าปัจจุบันดังภาพ 

 



  
 

คู่มือผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จ ำกัด  หน้า 75 จาก 83 
คู่มือผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)                                                        ปรับปรุง : 8 กันยายน 2558  

 
 

โดยเมื่อท าการค่ันหน้าเรียบรอ้ยแล้วกรณีต้องการกลับมายงัหน้าที่ท าการค่ันเอาไว้ใหผู้้ใช้เลือกทีเ่มนู  

โดยระบบจะท าการแสดงผลรายการหน้าที่ท าการค่ันหน้าไว้ให้ผู้ใช้ได้คลิกเพื่อเลือกกัลบไปยังหน้าที่ท าการค่ันไว้ 

 


