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ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (eBook) 

เปนเครื่องมือสําหรับจัดทําหนังสือใหอยูในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส (eBook หรือ e-Magazine) สามารถประยุกต

การใชงานไดหลายรูปแบบ เชน หนังสือผลงานทางวิชาการ เอกสารการอบรม หรือทํารายงานการประชุม และอ่ืนๆ  

เพ่ือสรางแหลงขอมูล e-Library หรือ Digital Library  เพ่ิมโอกาส การเรียนรูของเจาหนาที่และบุคลากรในองคกร

และภายนอกองคกร เปนการเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธหนังสือและสื่อตางๆ ขององคกร ในรูปแบบของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส สูผูสนใจ โดยผานเครือขาย Internet หรือ Intranet โดยการเผยแพรผานหองสมุดอิเล็กทรอนิกสบน

เว็บไซต 
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1. การใชเขาใชงานโปรแกรมอาน eBook สําหรับ Windows 

เปนโปรแกรมที่ใชสําหรับเปดอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยสามารถพลิกหนาหนังสือไดเหมือนกับการอานหนังสือ

จริงในรูปแบบกระดาษและยังมีฟงกช่ันที่ผูอานไดรับความสะดวกอีก เชน การคั่นหนา , การเช่ือมไปยังห นาตางๆ 

สําหรับการเปดอานหนังสือ อิเล็กทรอนิกส ที่อยูบนหนาเว็บไซตของหนวยงานน้ันๆ  ถาในเครื่องที่ใชงานไมมี

โปรแกรม LibraryViewe rสําหรับเปดอานจําเปนตองดาวนโหลดโปรแกรมมาติดต้ังที่เครื่องคอมพิวเตอรที่จะใช

งานโดยสามารถดาวนโหลดโปรแกรมจากหนาเว็บไซตที่กําลังใชงานอยูมาติดต้ัง 

1.1 การติดต้ังโปรแกรม LibraryViewer การดาวนโหลดโปรแกรม  LibraryViewer คลิ๊กที่ดาวนโหลดโปรแกรม

อานหนังสือเริ่มทําการดาวนโหลดโปรแกรมLibrary Viewer โดยเรียกหนาเพจหลัก 

 

คลิ๊กปุม Save เพ่ือดาวนโหลดโปรแกรมเก็บไวกอนแลวทําการติดต้ังภายหลังหรือเริ่มตนการติดต้ังโปรแกรมคลิ๊ก 

Run 
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ขั้นตอนตอไปใหกดที่ปุม Next เพ่ือทําตามขั้นตอนในการติดต้ังโปรแกรมตอไป 

หลังจากกดที่ปุม Next แลวจะปรากฏหนาจอ “ขอตกลงและเง่ือนไขการใชงาน” ดังภาพ ในหนาถัดไป ขอใหอาน

และทําความเขาใจกับขอตกลงและเง่ือนไขตาง ๆ ในการใชงานโปรแกรม แลวกดที่ปุม I Agree เพ่ือเขาสูขั้นตอน

เริ่มตนการติดต้ัง 

 

ระบบจะแสดงหนาจอเริ่มตนการติดต้ังพรอมแสดงโฟลเดอรที่ใชในการจัดเก็บโปรแกรมที่  โฟลเดอร D:\Program 

Files\Openserve Viewer ใหกดที่ปุม Install เพ่ือเริ่มตนการติดต้ังโปรแกรมทันที 
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จะปรากฏหนาจอเพ่ือแสดงการเสร็จสิ้นการติดต้ังโปรแกรม ดังภาพ 

 

หมายเหตุ  หากตองการใหระบบทําการ Run โปรแกรม Viewer ทันทีหลังจากที่ไดทําการติดต้ังโปรแกรม                       

ใหใสเครื่องหมายในชองสี่เหลี่ยมดานหนา  แตถาไมตองการก็เอาเครื่องหมายถูกออก แลวกด

ที่ปุม   เปนการสิ้นสุดการติดต้ังโปรแกรม โดยจะปรากฎไอคอนเพ่ือสําหรับคลิ๊กใชงานโปรแกรมที่

หนาจอ Desktop   เมื่อดับเบ้ิลคลิ๊กที่ไอคอนจะไดดังภาพ 
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1.2  วิธีการอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม LibraryViewer 

   เมื่อผูใชทําการติดต้ังโปรแกรม สําหรับเปดอาน ดังภาพในหนาถัดไป จากน้ันทําการดับเบิลคลิ๊กที่ icon   

ที่หนาจอของคอมพิวเตอร เมื่อโปรแกรมเปดขึ้นมาใหทําการคลิ๊กที่ icon รูป  เพ่ือเขาสูเมนูการใชงาน 
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การอานหนังสือ จะตอง Run Program และทําการ Login เขาสู ระบบ “ใหใสช่ือผูใชงาน และ รหัสผาน” และกด 

ปุม เขาสูระบบ 

 

เมื่อ Login เขาสูโปรแกรมเรียบรอยแลวระบบจะแสดงรายการหนังสือที่มีการ ดาวนโหลดไว เมื่อ กดที่หนังสือที่

ตองการอาน

 



   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 9 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

และสามารถ เปด อานโดยการคลิ๊กที่ปกหนังสือได
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1.3  เมนูการใชงานโปรแกรม Library Viewer 

      เมื่อเปดอานหนังสือจะมีเครื่องมือในการอานหนังสือ เชน การเปด การพลิกหนา การคั่นหนังสือ (Bookmark)        

และ การเขียนโนต (Notepad)ประกอบดวยเมนูการใชงาน 2 สวน ดังน้ี คือ 

- เมนูการใชงานแถบดานบนของโปรแกรม 

 

สัญลักษณ รายละเอียด 

   ปุม เมนู สําหรับ แสดง / ซอน เมนูการทํางานของ ช้ันหนังสือ 

   แสดงเปนปกเล็กบนช้ันหนังสือ 

   แสดงเปนสันปกบนช้ันหนังสือ 

   แสดงเปนรายละเอียดบนช้ันหนังสือ 

   การคนหาช่ือหนังสือ, ช่ือผูแตง, สํานักพิมพ 

 ปุม สโตร สําหรับเขาไปที่ หองสมุด เพ่ือเลือกดาวนโหลดหนังสือที่
ตองการ 

166  
ปุม Setting ตางๆประกอบดวยเมนูปรับปรุงหองสมุดเพ่ือทําการรีเฟรช
ขอมูล ณ.ขณะน้ัน 

 
ปุม ปด สําหรับ Logout / ออกจากโปรแกรม 

 

- เมนูการใชงานแถบดานบนของหนาการอานหนังสือ 

ปุมเครื่องมือ ลักษณะการทํางานของปุมเครื่องมือ 

 

คลิ๊กเพ่ือไปยังหนาสารบัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่กําลัง

เปดอยู 

 
คลิ๊กเพ่ือปดการใชงานสวนของการเปดหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือกลับไปสูหนาแรกในสวนที่ 1 คือสวน
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ของช้ันหนังสือ 

 

เครื่องมือทําที่คั่นหนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (Bookmark) 

สามารถคั่นได 16 หนาตอหนังสือ 1 เลม 

 
เครื่องมือสําหรับใสบันทึกขอความสั้น 

 

คลิ๊กเพ่ือบันทึกเสียงเพ่ิมเติมลงไปในหนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสที่ตองการ 

 

คลิ๊กเพ่ือให หยุด กรณีที่มีการอัดเสียง เปนการหยุดอัดเสียง 

ถาเปนการเลนเสียง เมื่อกดหยุด เปนการ หยุดเลนเสียง 

 
คลิ๊กเพ่ือเปดเสียงที่มีการอัดเสียงไว ในหนาเอกสารน้ันๆ 

 

มีเครื่องมือใหเลือกสองแบบจาการคลิ๊กเมาสขวาเลือก คือ 

การเขียนโนตขอความ (Notepad) และการทําแถบสีเนน

ขอความ (Highlight) 

 

กรณที่ที่มีการบันทึกขอความไว แลวอยาก ลบ ขอความที่

บันทึกไวในหนาเอกสารน้ันๆ สามารถกด ปุม ลางขอความ

ได โดยไมตองลบที่ละบรรทัด 

 

Auto Filp : การกําหนดเวลาในการเปดอานแบบอัตโนมัติ

โดยปกติตัวโปรแกรมเริ่มตนทํางานที่ 1 วินาทีตอการเปด

หนังสืออิเล็กทรอนิกส 1 หนา 
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Flip  คือ กรณีที่ตองการอานหนังสือ ทีละหนา 

Slide คือ การเปดหนังสือไปที่ละ คู 

 

1.4  วิธีการเลือกหนังสือเขาสูชั้นวาง 

ขั้นตอนแรก กดปุม  เพ่ือเขาสู หองสมุด ดังภาพ  
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ขั้นตอนที่สอง เลือก  ตองการและเลือกหมวดหนังสือหรือวีดีโอที่ตองการยืม 

 

โดยวิธีการยืมหนังสือใหทําการคลิ๊กปุมยืมหรือฟรีเพ่ือเลือกหนังสือที่ตองการเขาสูช้ันหนังสือ 

 

คลิ๊กปุมยืนยันเพ่ือทําการยืนยันการเลือกหนังสือเขาสูช้ันหนังสือสวนตัวระบบจะแจงการเลือกหนังสือเขาสูช้ัน
หนังสือสวนตัวสําเร็จ 
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 กดปุม               เพ่ือกลับเขาสูช้ันหนังสือสวนตัว 

 

ขั้นตอนที่สาม การดาวนโหลดหนังสือ 
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การเปดอานหนังสือ 

การอานหนังสือสามารถคลิ๊กที่ปกหนังสือเพ่ือทําการเปดอานหนังสือได 
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1.5 การพลิกหนาหนังสือ 
 

       ทําไดโดยการคลิ๊กซายที่หนาหนังสือจุดใดก็ไดในดานที่ตองการคลิ๊กเพ่ือเปด  หากคลิ๊กที่หนาหนังสือทางดาน
ขวามือ 1 ครั้ง หนังสือจะเปดพลิกไปยังหนาถัดไป (จากขวาไปซาย)หรือ หากคลิ๊กที่หนาหนังสือทางดานซายมือ 1 
ครั้ง จะเปดหนังสือพลิกไปยังหนาที่แลว (จากซายไปขวา) 

 

การพลิกหนาโดยใชหนาดานขวา และ ดานซายเมื่อตองการเปดหนาถัดไปใหเลือกที่ หนาขวาหนังสือจะเปดไปยัง

หนาถัดไป 1 หนา และถาตองการยอนกลับไปหนากอนหนา ใหเลือกที่ หนาซาย  หนังสือจะพลิกไปยังหนากอน

หนา  1 หนาและถาตองการเลื่อนไปยังหนาสุดทายใหคลิ๊กที่ปุม หนาซาย ที่เปนหนาแรก และถาตองการเลื่อน

หนากลับไปยังหนาแรกใหคลิ๊กที่ปุม หนาซาย ที่เปนหนาแรก   การพลิกหนา หนังสือจะเปดไปยังหนาหนังสือที่

ตองการการพลิกหนาหนังสือดวยการเช่ือมโยง (Link) ทําไดโดยการเลือกหัวขอที่ตองการอานที่หนาสารบัญและ

คลิ๊กในหัวขอที่ตองการอานซึ่งเมื่อเลื่อนเมาสไปที่สวนของหัวขอที่ตองการจะปรากฏเปนแถบสีขึ้นหากมีการ

เช่ือมโยงความสัมพันธไปยังหนาอ่ืนๆไว เมื่อคลิ๊กหน่ึงครั้งหนังสือจะเปดไปยังหนาที่หัวขอทําการเช่ือมโยงไว (ใน

กรณีน้ีการเช่ือมโยงหนาในสารบัญ ผูสราง หนังสืออิเล็กทรอนิกส  จะเปนผูกําหนดหนาหนังสือที่เช่ือมตอดวยตัวเอง

โดยผานโปรแกรม Library Builder)  ดังภาพ 
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การเรียกเมนูตางๆ ของการอานหนังสือโดยการ Double Click ที่ปุม  

  

การ Scroll ปกเล็ก (Thumbnail) เพ่ือเลือกเปดขามหนาตางๆ ได  
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ฟงกชันในการหนังสือ จะมีปุมตางๆ ในการทํางาน ดังน้ี 

 

สัญลักษณ รายละเอียด 

 
ปุม สารบัญ ฟงกชันกลับไปยังหนาสารบัญของหนังสือ 

 
ปุม Auto filpฟงกชันการต้ังเวลาพลิกหนาอัตโนมัติ  

 
ปุม Flip ฟงกชันการเปดหนาทีละหนาหรือทีละหนาคู (Slide) 

 
ปุม ยอนกลับ เพ่ือกลับเขาสูช้ันหนังสือ 

 

 

ในกรณีที่ตองการกลับไปยังหนาสารบัญของหนังสือ ใหเลือกที่ปุม     ที่อยูดานบนซายมือของหนาตาง 

LibraryViewer หนังสือจะเปดกลับไปยังหนาสารบัญ  
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1.6 การขยายหนา (Zoom) 

          การขยายหนาหนังสือ ใน OKMS Network Viewer เพ่ือใหการอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีความชัดเจน               

และสะดวกสบายย่ิงขึ้น โดยการขยายแบบแวนขยาย  สามารถทําไดโดยการปุม         แลวดึงขึ้นไปดานบน 

จะเปนการขยายตัวหนังสือใหใหญขึ้น หรือ คลิ๊กลากเมาสซายคางไวแลวดึงลง จะเปนการยอตัวอักษรใหเล็กลง 

 

1.7 การคั่นหนาหนังสือ (Bookmark) 

วิธีการคั่นหนาหนังสือเราสามารถทําการคั่นหนังสือเพ่ือใหสามารถยอนกลับมายังหนาดานซายหรือหนาดานขวาที่
ทําการคั่นไวได โดยใชแถบสีดานซายและดานขวาในการคั่นหนาและยอนกลับมายังหนาที่ทําการคั่นไว 
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ขั้นตอนการคั่นหนาหนังสือ 

ใหทําการคลิ๊กที่แถบสีดานซายเมื่อตองการคั่นหนาดานซาย หรือแถบสีดานขวาเมื่อตองการคั่นหนาดานขวาใหแถบ
เลื่อนออกมาเห็นชัดเจน โดยเมื่อพลิกหนาอ่ืนๆเราสามารถกลับมายังหนาที่ทําการคั่นเอาไวไดโดยการคลิ๊กที่แถบ
เดิมที่ทําการคั่นเอาไว 
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การคั่นหนังสือ ใหกด Tab สี จะขยายขึ้น กรณีที่ไมตองการคั่นหนังสือ ใหกด Tab สี จะหดลง 

 
วิธีการลบการคั่นหนาหนังสือ  การลบการคั่นหนังสือ โดยกลับไปยังหนาที่ทําการคั่นหนังสือไวแลวทําการคลิ๊กที่
แถบสีใหแถบหายเขาไปยังดานใน  
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1.8 การเพิ่มขอความในหนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (Notepad) 

        ใหเลือกที่ปุม  ดังรูป โดยในแตละหนาคูผูใชสามารถบันทึกขอความสั้นได โดยการคลิ๊กที่แถบสีสม
ดานซายสุดของหนาที่กําลังเปดอยู จะมีแถบหนาตางฟงกช่ันเล็ก  ๆ ปรากฏขึ้นมา หลังจากน้ันใสขอความตามที่
ตองการที่จะอธิบายเพ่ิมเติมซึ่งสามารถใสขอความที่ตองการไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังภาพ 

 
จากน้ันสามารถบันทึกขอความสั้นลงไปได โดยเมื่อเสร็จแลวสามารถกดปุม Close เพ่ือเปนการเสร็จสิ้นการบันทึก 
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       ขอความที่ถูกเขียนเพ่ิมจะถูกบันทึกเก็บไวในสวนที่ไดทําการวาง Notepad ไว สามารถเลื่อนและขยับ

ตําแหนงไดตามที่ตองการ และสามารถทําการเพ่ิมและแกไขขอมูลที่ใสไวได โดยการดับเบ้ิลคลิ๊กสัญลักษณ กรณีที่

ตองการกลับมาอานขอความที่ไดบันทึกไว ใหเลือกดับเบ้ิลคลิ๊กที่ปุม    หากตองการลบ

ขอความ ใหคลิ๊กที่สัญลักษณ    เปนการลบขอความออก 

 

1.9 การบันทึกเสียงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส (Sound Record) 

        สามารถทําไดโดยการคลิ๊กที่ปุม      
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การบันทึกเสียง ใหเลือกที่ปุม      เพ่ือเริ่มการบันทึกเสียง  เพ่ือยืนยันการบันทึก  หลังจากที่

บันทึกเสียงเรียบรอย ใหกดปุม    การเลนไฟลเสียงใหใชเมาสคลิ๊กที่    เพ่ือเปดเลน

เสียงที่บันทึกไว  

      การเปดไฟลมัลติมีเดียเพลง  ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไฟลมัลติมีเดียจะเลนเอง อัตโนมัติ เมื่อเราเปดอาน

หนังสือหนาที่มีการแทรกไฟลมัลติมีเดียหรือเพลงไว หรือคลิ๊กบริเวณปุมเล็กๆ ที่ถูกไฮทไลทสีเขียวไวบริเวณดานบน

ซายหรือขวาของที่ต้ังไฟลมัลติมีเดีย(ฟงกช่ันน้ีขึ้นอยูกับผูจัดทําหนังสือวาจะใสมัลติมีเดีย เพลง หรือไม) 

 

ในกรณีที่เราตองการหยุดการเลนไฟลมัลติมีเดียช่ัวคราวใหเลือกที่ปุม  หยุดช่ัวขณะ(PAUSE)และถาตองการ

ปดไฟลมัลติมีเดียที่เปดอยูน้ันใหเลือกที่ปุมหยุด หรือเปดหนาตอไป 

2. การอานหนังสือบน App ระบบปฎิบัติการ Android 

ขั้นตอนเขาใชงาน  Android     

 

ผูใชทําการ Download โปรแกรมแลวติดต้ังเพ่ือใชงานจาก Play store   โดยทําการ Install โปรแกรมเลือก 

Accept & download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilovelibrary.v3.patch1.rtna01 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilovelibrary.v3.patch1.rtna01
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โปรแกรมจะแสดงที่หนาจอ 
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คลิ๊กที่ icon  เพ่ือเปดโปรแกรมจากน้ันในหนา Login ใหทําการใสรหัสผูใชงานและรหัสผาน ในการเปด App ครั้ง

แรกเทาน้ัน แลวคลิ๊กที่  
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การเขาใชงานหรือการ  Download หนังสือมาอาน 
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โดยเมนู  แสดงรายการเมนูการทํางานโปรแกรมดังภาพ 
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โดยผูใชสามารถเลือกการแสดงผลของช้ันหนังสือในลักษณะ ปกหนังสือ, สันหนังสือและ รายการหนังสือ ไดโดยกด

ที่เมนู ดังภาพเพ่ือแสดงผลของหนังสือในรูปแบบตางๆ 

 

 



   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 31 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

โดยผูใชสามารถคลิ๊กที่รูป   และเลือกที่   เพ่ือเลือกหนังสือหรือ 

eBook ที่จะอาน 

 



   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 32 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

 

โดยผูใชสามารถเลือกรายการหนังสือตามหมวดหรือสามารถคนหาหนังสือตามช่ือของหนังสือได จากน้ันใหกดปุม 

ยืม เพ่ือทําการยืม 

 

 



   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 33 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

จากน้ันผูใชทําการคลิ๊กBackแลวยอนกลับไปหนาแรกและทําการคลิ๊กที่ ปกหนังสือ  ระบบจะทําการ Download 

โดยแสดงผลการ Download เปนจํานวนขอมูลใน tab  รอจนครบและสามารถเปดอานหนังสือได 

 

  

 



   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 34 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

จากน้ันรอจนระบบทําการโหลดหนังสือเสร็จเรียบรอย ตัวเน้ือหาของหนังสือจะเปดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ 

 

 

 



   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 35 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

สามารถคลิ๊กที่  เพ่ือแสดงเมนูการใชงาน 

 

 

 

 



   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 36 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

การต้ังเวลาในการเปดหนาหนังสืออัตโนมัติ ใหทําการคลิ๊กที่ปุม  

 

 

 

 



   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 37 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

การคั่นหนาหนังสือ ทําการคลิ๊กที่ปุม   เพ่ือทําการคั่นหนาหนังสือ 

 

 

 



   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 38 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

ระบบจะแสดงการหนาที่ไดทําการคั่นไว 

 

 

 



   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 39 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

โดยวิธีการดูบุคมารคผูใชสามารถคลิ๊กที่ปุม จากน้ันทําการคลิ๊กที่ จะแสดง

รายการบุคมารคที่ทําการบุคมารคไวดังภาพโดยผูใชสามารถคลิ๊กเพ่ือไปยังหนาที่ทําการบุคมารคไว 

 

 

 

 



   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 40 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

3. การอานหนังสือบน App ระบบปฎิบัติการ iOS 

     ขั้นตอนเขาใชงาน  iPAD หรือ iPhone 

Download โปรแกรมแลว ติดต้ังเพ่ือใชงานจาก App Store      

https://itunes.apple.com/us/app/rtna-ebook/id1239632227?mt=8 

 

 

โดยสามารถ ดาวนโหลดไดจาก App Store จากน้ันทําการ Install โปรแกรม NHA eBookเมื่อติดต้ังเสร็จแลว 

Icon แสดงอยูที่หนาจอของ iPad หรือ iPhone จากน้ันคลิ๊กที่ icon   เปดโปรแกรมจากน้ันในหนา Login ใหทํา

การใสรหัสผูใชงานและรหัสผาน ในการเปด App ครั้งแรกเทาน้ัน แลวคลิ๊กที่     ระบุ รหัสผูใชงาน 

และ รหัสผานในการเปด App ครั้งแรกและเลือกเขาสูระบบ 

 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/rtna-ebook/id1239632227?mt=8


   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 41 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

คลิ๊กเลือกรูป  เพ่ือเขาใชงานเมนู 

 

 

 



   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 42 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

 

คลิ๊กที ่eBook Store เพ่ือเขาไปยังหองสมุดเพ่ือทําการยทมหนังสือ 

 

 

 



   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 43 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

จากน้ันทําการกดที่ปุม ยืม เพ่ือยืมหนังสือเขาสูช้ันวางหนังสือดดยระบบจะทําการแจงผลการยืมหนังสือเมื่อทําการ

ยืมหนังสือเรียบรอยแลว 

 

 
 

 



   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 44 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

โดยเมื่อผูใชทําการยืมหนังสือเรียบรอยแลวสามารถกดที่ปุม  เพ่ือกลับไปยังช้ันวางหนังสือของ

ตนเองเพ่ือทําการเปดอานหนังสือ จากน้ันทําการกดที่ปกหนังสือที่ตองการเปดอาน 1 ครั้งเพ่ือใหระบบทําการ

โหลดขอมูลหนังสือเพ่ือทําการเปดอาน โดยระบบจะทําการ ดาวนโหลดหนังสือโดยแสดงสถานะผลการ ดาวน

โหลดเปน(%) รอจนครบ100%สามารถเปดอานหนังสือได 

 

 



   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 45 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

 

เมื่อโปรแกรมทําการ ดาวนโหลด เสร็จเรียบรอย สามารถเปดอานโดย ใชน้ิวแตะที่ปกหนังสือหนังสือก็จะเปดพลิก

หนาได และสามารถทําการพลิกหนาสามารถใชน้ิวแตะที่หนาหนังสือ 

 

 



   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 46 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

การต้ังเวลาในการเปดหนาหนังสืออัตโนมัติ ใหทําการคลิ๊กที่  เพ่ือกําหนดเวลาเปนหนวยวินาที 

เพ่ือต้ังคาการพลิกหนาอัตโนมัติ 

 

 



   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 47 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

การคั่นหนาหนังสือ ทําการคลิ๊กที่ปุม  เพ่ือทําการคั่นหนาหนังสือ จากน้ันคลิกที่ Add Bookmark เพ่ือ

ทําการคั่นหนาปจจุบันดังภาพ 

 

 



   

คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์ิบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด  หนา 48 จาก 49 
คูมือผูใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Book)ปรับปรุง :8 กันยายน2558 

 
 

โดยเมื่อทําการคั่นหนาเรียบรอยแลวกรณีตองการกลับมายังหนาที่ทําการคั่นเอาไวใหผูใชเลือกที่เมนู 

โดยระบบจะทําการแสดงผลรายการหนาที่ทําการคั่นหนาไวใหผูใชไดคลิกเพ่ือเลือกกัลบไปยังหนาที่ทําการคั่นไว 
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