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ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (eBook) 

 

1.การใชเขาใชงานโปรแกรมอาน eBook สําหรับ Windows 

 เปนโปรแกรมที่ใชสําหรับเปดอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดย สามารถพลิกหนาหนังสือไดเหมือนกับการอาน

หนังสือจริงในรูปแบบกระดาษ และยังมีฟงกช่ันที่ผูอานไดรับความสะดวกอีก เชน การค่ันหนา , การเช่ือมไปยัง

หนาตางๆ สําหรับการเปดอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่อยูบนหนาเว็บไซตของหนวยงานน้ันๆ   ถาในเครื่องที่ใชงาน

ไมมีโปรแกรมLibraryViewerสําหรับเปดอานจําเปนตองดาวนโหลดโปรแกรมมาติดต้ังที่เครื่องคอมพิวเตอรที่จะใช

งานโดยสามารถดาวนโหลดโปรแกรมจากหนาเว็บไซตทีก่าํลงัใชงานอยูมาติดต้ัง 

2.1  การติดต้ังโปรแกรม LibraryViewerการดาวนโหลดโปรแกรมLibraryViewer คลิ๊กที่ดาวนโหลดโปรแกรม

อานหนังสือเริ่มทําการดาวนโหลดโปรแกรมLibrary Viewer โดยเรียกหนาเพจหลัก  

 

คลิ๊กปุมSaveเพื่อดาวนโหลดโปรแกรมเก็บไวกอนแลวทําการติดต้ังภายหลังหรือเริ่มตนการติดต้ังโปรแกรมคลิ๊ก

Run 
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ข้ันตอนตอไปใหกดที่ปุม Nextเพือ่ทาํตามข้ันตอนในการติดต้ังโปรแกรมตอไป 

หลังจากกดที่ปุม Next แลวจะปรากฏหนาจอ “ขอตกลงและเงือ่นไขการใชงาน” ดังภาพ ในหนาถัดไป ขอใหอาน

และทําความเขาใจกับขอตกลงและเงื่อนไขตาง ๆ ในการใชงานโปรแกรม แลวกดที่ปุม I Agree เพื่อเขาสูข้ันตอน

เริ่มตนการติดต้ัง 

 

ระบบจะแสดงหนาจอเริ่มตนการติดตั้งพรอมแสดงโฟลเดอรที่ใชในการจัดเก็บโปรแกรม ที่  โฟลเดอร D:\Program 

Files\Openserve Viewer ใหกดที่ปุม Install เพื่อเริ่มตนการติดต้ังโปรแกรมทันท ี
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จะปรากฏหนาจอเพื่อแสดงการเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม ดังภาพ 

 

หมายเหตุ หากตองการใหระบบทาํการ Run โปรแกรม Viewer ทนัทหีลงัจากทีไ่ดทาํการติดต้ังโปรแกรม                       

ใหใสเครื่องหมายในชองสี่เหลี่ยมดานหนา  แตถาไมตองการก็เอาเครื่องหมายถูกออก แลวกด

ที่ปุม  เปนการสิ้นสุดการติดต้ังโปรแกรม  โดยจะปรากฎไอคอนเพื่อสําหรับคลิ๊กใชงานโปรแกรมที่

หนาจอ Desktop เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอนจะไดดังภาพ 
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2.2  วิธีการอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม LibraryViewer 

   เมือ่ผูใชทําการติดต้ังโปรแกรม สาํหรบัเปดอาน ดังภาพในหนาถัดไป จากน้ันทําการดับเบิลคลิ๊กที่ icon 

 ที่หนาจอของคอมพิวเตอร เมื่อโปรแกรมเปดข้ึนมาใหทําการคลิ๊กที่ icon รูป  เพื่อเขาสูเมนูการ

ใชงาน 
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การอานหนังสือ จะตอง Run Program และทาํการ Login เขาสู ระบบ “ใหใสช่ือผูใชงาน และ รหัสผาน”  และ

กด ปุม เขาสูระบบ 

 

เมื่อ Login เขาสูโปรแกรมเรียบรอยแลวระบบจะแสดงรายการหนังสือที่มีการ ดาวนโหลดไว เมื่อ กดที่หนังสือที่

ตองการอาน
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และสามารถ เปด อานโดยการคลิ๊กที่ปกหนังสือได
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2.3  เมนูการใชงานโปรแกรมLibrary Viewer 

      เมื่อเปดอานหนังสือจะมีเครื่องมือในการอานหนังสือ เชน การเปด การพลิกหนา การค่ันหนังสือ (Bookmark)        

และ การเขียนโนต (Notepad) ประกอบดวยเมนูการใชงาน 2 สวน ดังน้ี คือ 

- เมนูการใชงานแถบดานบนของโปรแกรม 

 

สัญลักษณ รายละเอียด 

   ปุม เมนู สาํหรบั แสดง / ซอน เมนูการทํางานของ ช้ันหนังสือ 

   แสดงเปนปกเล็กบนช้ันหนังสือ 

   แสดงเปนสันปกบนช้ันหนังสือ 

   แสดงเปนรายละเอยีดบนช้ันหนังสอื 

   การคนหาช่ือหนังสือ, ช่ือผูแตง, สํานักพิมพ 

 ปุม สโตร สําหรับเขาไปที่ หองสมุด เพื่อเลือกดาวนโหลดหนังสือที่
ตองการ 

166  
  ปุม Setting ตางๆประกอบดวยเมนูปรับปรุงหองสมุดเพื่อทําการรีเฟรช
ขอมูล ณ.ขณะน้ัน 

 
ปุม ปด สําหรับ Logout / ออกจากโปรแกรม 

 

- เมนูการใชงานแถบดานบนของหนาการอานหนังสือ 

  ปุมเคร่ืองมือ ลักษณะการทํางานของปุมเคร่ืองมือ 

 

คลิ๊กเพื่อไปยังหนาสารบัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่กําลัง

เปดอยู 

 
คลิ๊กเพื่อปดการใชงานสวนของการเปดหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เพื่อกลับไปสูหนาแรกในสวนที่ 1 คือสวน
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ของช้ันหนังสือ 

 

เครื่องมือทําที่ค่ันหนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (Bookmark) 

สามารถค่ันได 16 หนาตอหนังสือ 1 เลม 

 
เครื่องมือสําหรับใสบันทึกขอความสั้น 

 

คลิ๊กเพื่อบันทึกเสียงเพิ่มเติมลงไปในหนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสที่ตองการ 

 

คลิ๊กเพื่อให หยุด กรณีที่มีการอัดเสียง เปนการหยุดอัดเสียง 

ถาเปนการเลนเสียง เมื่อกดหยุด เปนการ หยุดเลนเสียง 

 
คลิ๊กเพื่อเปดเสียงที่มีการอัดเสียงไว ในหนาเอกสารน้ันๆ 

 

มีเครื่องมือใหเลือกสองแบบจาการคลิ๊กเมาสขวาเลือก คือ 

การเขียนโนตขอความ (Notepad) และการทําแถบสีเนน

ขอความ (Highlight) 

 

กรณที่ที่มีการบันทึกขอความไว แลวอยาก ลบ ขอความที่

บันทึกไวในหนาเอกสารน้ันๆ สามารถกด ปุม ลางขอความ

ได โดยไมตองลบที่ละบรรทัด 

 

Auto Filp: การกาํหนดเวลาในการเปดอานแบบอตัโนมตั ิ

โดยปกติตัวโปรแกรมเริ่มตนทํางานที่ 1 วินาทีตอการเปด

หนังสืออิเล็กทรอนิกส 1 หนา 
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Flip  คือ กรณีที่ตองการอานหนังสือ ทีละหนา 

Slide คือ การเปดหนังสือไปที่ละ คู 

2.4  วิธีการเลือกหนังสือเขาสูชั้นวาง 

ขัน้ตอนแรก

 

 

 กดปุม  เพื่อเขาสู หองสมุด ดังภาพ  
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ขั้นตอนท่ีสอง

 

คลิ๊กปุมยืนยันเพื่อทําการยืนยันการเลือกหนังสือเขาสูช้ันหนังสือสวนตัวระบบจะแจงการเลือกหนังสือเขาสูช้ัน
หนังสือสวนตัวสําเร็จ 

 เลอืก ตองการและเลือกหมวดหนังสือหรือวีดีโอที่ตองการยืม

 

โดยวิธีการยืมหนังสือใหทําการคลิ๊กปุมยืมหรือฟรีเพื่อเลือกหนังสือที่ตองการเขาสูช้ันหนังสือ 
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 กดปุม               เพือ่กลบัเขาสูชัน้หนังสอืสวนตัว 
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ขั้นตอนท่ีสาม

 
 

 การดาวนโหลดหนังสอื 

 

 

การเปดอานหนังสือ 
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การอานหนังสือสามารถคลิ๊กที่ปกหนังสือเพื่อทําการเปดอานหนังสือได 
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2.5 การพลิกหนาหนังสือ 

ทําไดโดยการคลิ๊กซายที่หนาหนังสือจุดใดก็ไดในดานที่ตองการคลิ๊กเพื่อเปด  หากคลิ๊กที่หนาหนังสือทางดาน

ขวามอื  1 ครั้ง หนังสือจะเปดพลิกไปยังหนาถัดไป (จากขวาไปซาย) หรือ หากคลิ๊กที่หนาหนังสือทางดานซายมือ 

1 ครั้ง จะเปดหนังสือพลิกไปยังหนาที่แลว (จากซายไปขวา) 

 

การพลกิหนาโดยใชหนาดานขวา และ ดานซาย   เมือ่ตองการเปดหนาถัดไปใหเลอืกที่ หนาขวา หนังสือจะเปดไป

ยังหนาถัดไป 1 หนา และถาตองการยอนกลับไปหนากอนหนา ใหเลือกที่ หนาซาย  หนังสือจะพลิกไปยังหนากอน

หนา  1 หนา    และถาตองการเลื่อนไปยังหนาสุดทายใหคลิ๊กที่ปุม หนาซาย ท่ีเปนหนาแรก และถาตองการเลื่อน

หนากลับไปยังหนาแรกใหคลิ๊กที่ปุม   หนาซาย ท่ีเปนหนาแรก  การพลิกหนา หนังสือจะเปดไปยังหนาหนังสือที่

ตองการ  การพลิกหนาหนังสือดวยการเช่ือมโยง (Link) ทําไดโดยการเลือกหัวขอที่ตองการอานที่หนาสารบัญ และ

คลิ๊กในหัวขอที่ตองการอานซึ่งเมื่อเลื่อนเมาสไปที่สวนของหัวขอที่ตองการจะปรากฏเปนแถบสีข้ึนหากมีการ

เช่ือมโยงความสัมพันธไปยังหนาอื่นๆไว เมื่อคลิ๊กหน่ึงครั้งหนังสือจะเปดไปยังหนาที่หัวขอทําการเช่ือมโยงไว (ใน

กรณีน้ีการเช่ือมโยงหนาในสารบัญ ผูสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส จะเปนผูกําหนดหนาหนังสือที่เช่ือมตอดวยตัวเอง

โดยผานโปรแกรม Library Builder)  ดังภาพ 
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การเรยีกเมนูตางๆของการอานหนังสอืโดยการ Double Click ที่ปุม  

 การ Scroll ปกเล็ก (Thumbnail) เพื่อเลือกเปดขามหนาตางๆ ได  

 
 

ฟงกชันในการหนังสือ จะมีปุมตางๆ ในการทาํงาน ดังน้ี 
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สญัลกัษณ รายละเอียด 

 
ปุม สารบัญ ฟงกชันกลับไปยังหนาสารบัญของหนังสือ 

 
ปุม Auto filpฟงกชันการต้ังเวลาพลิกหนาอัตโนมัติ  

 
ปุม Flip ฟงกชันการเปดหนาทีละหนาหรือทีละหนาคู (Slide) 

 
ปุม ยอนกลับ เพื่อกลับเขาสูช้ันหนังสือ 

 

 

ในกรณีที่ตองการกลับไปยังหนาสารบัญของหนังสือ ใหเลือกที่ปุม     ที่อยูดานบนซายมือของหนาตาง  

LibraryViewer หนังสือจะเปดกลับไปยังหนาสารบัญ  

2.6 การขยายหนา ( Zoom) 

          การขยายหนาหนังสอื ใน OKMS Network Viewer เพือ่ใหการอานหนังสอือเิลก็ทรอนิกสมคีวามชัดเจน               

และสะดวกสบายย่ิงข้ึนโดย 
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การขยายแบบแวนขยาย  สามารถทาํไดโดยการปุม         แลวดึงข้ึนไปดานบน จะเปนการขยายตัว

หนังสือใหใหญข้ึน หรือ คลิ๊กลากเมาสซายคางไวแลวดึงลง จะเปนการยอตัวอักษรใหเล็กลง 

 

 

 

 

 

 

 

2.7  การคั่นหนาหนังสือ (Bookmark) 

วิธีการค่ันหนาหนังสือเราสามารถทําการค่ันหนังสือเพื่อใหสามารถยอนกลับมายังหหนาดานซายหรอืหนาดานขวา
ที่ทําการค่ันไวได โดยใชแถบสีดานซายและดานขวาในการค่ันหนาและยอนกลับมายังหนาที่ทําการค่ันไว 
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ขั้นตอนการค่ันหนาหนังสือ 

ใหทําการคลิ๊กที่แถบสีดานซายเมื่อตองการค่ันหนาดานซาย หรือแถบสีดานขวาเมื่อตองการค่ันหนาดานขวาใหแถบ
เลื่อนออกมาเห็นชัดเจน โดยเมื่อพลิกหนาอื่นๆเราสามารถกลับมายังหนาที่ทําการค่ันเอาไวไดโดยการคลิ๊กที่แถบ
เดิมที่ทําการค่ันเอาไว 
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การค่ันหนังสือ ใหกด Tab สี จะขยายข้ึน กรณีที่ไมตองการค่ันหนังสือ ใหกด Tab สี จะหดลง 

 
วิธีการลบการค่ันหนาหนังสือการลบการค่ันหนังสือ โดยกลับไปยังหนาที่ทําการค่ันหนังสือไวแลวทําการคลิ๊กที่
แถบสใีหแถบหายเขาไปยังดานใน  
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2.8  การเพ่ิมขอความในหนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (Notepad) 

        ใหเลอืกทีปุ่ม  ดังรูปโดยในแตละหนาคูผูใชสามารถบันทึกขอความสั้นได โดยการคลิ๊กที่แถบสีสม
ดานซายสุดของหนาที่กําลังเปดอยู จะมีแถบหนาตางฟงกช่ัน เล็กๆ ปรากฏข้ึนมา หลังจากน้ันใสขอความตามที่
ตองการที่จะอธิบายเพิ่มเติมซึ่งสามารถใสขอความที่ตองการไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังภาพ 

 
จากน้ันสามารถบันทึกขอความสั้นลงไปได โดยเมื่อเสร็จแลวสามารถกดปุม Closeเพื่อเปนการเสร็จสิ้นการบันทึก 
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       ขอความที่ถูกเขียนเพิ่มจะถูกบันทึกเก็บไวในสวนที่ไดทําการวาง Notepad ไว สามารถเลื่อนและขยับ

ตําแหนงไดตามที่ตองการ และสามารถทําการเพิ่มและแกไขขอมูลที่ใสไวได โดยการดับเบิ้ลคลิ๊กสัญลักษณ กรณีที่
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ตองการกลับมาอานขอความที่ไดบันทึกไว ใหเลือกดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุม   หากตองการลบ

ขอความ ใหคลิ๊กที่สัญลักษณ   เปนการลบขอความออก 

 

2.9  การบันทึกเสียงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส (Sound Record) 

        สามารถทาํไดโดยการคลิก๊ทีปุ่ม       

 

 
 

      การบันทึกเสยีง ใหเลือกที่ปุม          เพื่อเริ่มการบันทึกเสียง   เพื่อยืนยันการบันทึก  

หลังจากที่บันทึกเสียงเรียบรอย ใหกดปุม    การเลนไฟลเสียงใหใชเมาสคลิ๊กที่   

เพื่อเปดเลนเสียงที่บันทึกไว  

      การเปดไฟลมลัติมเีดียเพลง  ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไฟลมัลติมีเดียจะเลนเอง อัตโนมัติ เมื่อเราเปดอาน

หนังสือหนาที่มีการแทรกไฟลมัลติมีเดียหรือเพลงไว หรือคลิ๊กบริเวณปุมเล็กๆ ที่ถูกไฮทไลทสีเขียวไวบริเวณดานบน

ซายหรือขวาของที่ต้ังไฟลมัลติมีเดีย(ฟงกช่ันน้ีข้ึนอยูกับผูจัดทําหนังสือวาจะใสมัลติมีเดีย เพลง หรือไม) 
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ในกรณีที่เราตองการหยุดการเลนไฟลมัลติมีเดียช่ัวคราวใหเลือกที่ปุม  หยุดช่ัวขณะ(PAUSE)  และถาตองการ

ปดไฟลมัลติมีเดีย ที่เปดอยูน้ันใหเลือกที่ปุมหยุด หรือเปดหนาตอไป 

2. การอานหนังสือบน App ระบบปฎิบัติการ Android 

ขั้นตอนเขาใชงาน  Android     

 

ผูใชทําการ Download โปรแกรมแลวติดต้ังเพื่อใชงานจาก Play store    โดยทาํการ Install โปรแกรมเลือก 

Accept & download 
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       โปรแกรมจะแสดงทีห่นาจอ 
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คลิ๊กที่ icon  เพื่อเปดโปรแกรมจากน้ันในหนา Login ใหทาํการใส รหัสผูใชงานและ รหัสผาน ในการเปด App 

ครั้งแรกเทาน้ัน แลวคลิ๊กที่  

 

 

การเขาใชงานหรอืการ  Download หนังสือมาอาน 
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โดยเมนู  แสดงรายการเมนูการทาํงานโปรแกรมดังภาพ 
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โดยผูใชสามารถเลือกการแสดงผลของช้ันหนังสือในลักษณะ ปกหนังสือ, สันหนังสือและ รายการหนังสือ ไดโดยกด

ที่เมนู ดังภาพเพื่อแสดงผลของหนังสือในรูปแบบตาง  ๆ
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โดยผูใชสามารถคลิ๊กที่รูป และเลือกที่ เพื่อเลือกหนังสือหรือ  

eBook ที่จะอาน 
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โดยผูใชสามารถเลือกรายการหนังสือตามหมวดหรือสามารถคนหาหนังสือตามช่ือของหนังสือได จากน้ันใหกดปุม 

ยืม เพื่อทําการยืม 
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จากน้ันผูใชทําการคลิ๊กBackแลวยอนกลับไปหนาแรกและทาํการคลิ๊กที่ ปกหนังสือ  ระบบจะทําการ Download 

โดยแสดงผลการ Download เปนจาํนวนขอมูลใน tab  รอจนครบและสามารถเปดอานหนังสอืได 
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จากนั้นรอจนระบบทําการโหลดหนังสือเสร็จเรียบรอย ตัวเนื้อหาของหนังสือจะเปดข้ึนมาโดยอัตโนมัติ 
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สามารถคลิ๊กที่ เพื่อแสดงเมนูการใชงาน 
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การต้ังเวลาในการเปดหนาหนังสืออัตโนมัติ ใหทําการคลิ๊กที่ปุม  
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การค่ันหนาหนังสือ ทําการคลิ๊กที่ปุม  เพื่อทําการค่ันหนาหนังสือ 
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ระบบจะแสดงการหนาที่ไดทําการค่ันไว 
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โดยวิธีการดูบุคมารคผูใชสามารถคลิ๊กที่ปุม จากน้ันทําการคลิ๊กที่ จะแสดง

รายการบุคมารคที่ทําการบุคมารคไวดังภาพโดยผูใชสามารถคลิ๊กเพื่อไปยังหนาที่ทําการบุคมารคไว 
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3.การอานหนังสือบน App ระบบปฎิบัติการ iOS 

ขั้นตอนเขาใชงาน  iPADหรือ iPhone 

Download โปรแกรมแลวติดต้ังเพื่อใชงานจาก App Store 

 

โดยสามารถ ดาวนโหลด ไดจาก App Store จากน้ันทาํการ Install โปรแกรม Science eBook Library เมื่อ

ติดต้ังเสร็จแลว Icon แสดงอยูที่หนาจอของ iPadหรือ iPhone จากน้ันคลิ๊กที่ icon   เปดโปรแกรมจากนั้นในหนา 

Login ใหทาํการใส รหัสผูใชงาน และ รหัสผาน  ในการเปด App ครั้งแรกเทาน้ัน แลวคลิ๊กที่ ระบุ 

รหัสผูใชงาน และ รหสัผานในการเปด App ครั้งแรกและเลือกเขาสูระบบ 
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คลิ๊กเลือกรูป  เพื่อเขาใชงานเมนู 

 

 

 

คลิ๊กทีe่Book Store เพื่อเขาไปยังหองสมุดเพื่อทําการยทมหนังสือ 
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จากน้ันทําการกดที่ปุม ยืม เพื่อยืมหนังสือเขาสูช้ันวางหนังสือดดยระบบจะทําการแจงผลการยืมหนังสือเมื่อทําการ

ยืมหนังสือเรียบรอยแลว 

 

 

โดยเมื่อผูใชทําการยืมหนังสือเรียบรอยแลวสามารถกดที่ปุม  เพื่อกลับไปยังช้ันวางหนังสือของ

ตนเองเพื่อทําการเปดอานหนังสือ จากน้ันทําการกดที่ปกหนังสือที่ตองการเปดอาน 1 ครั้งเพื่อใหระบบทําการ
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โหลดขอมูลหนังสือเพื่อทําการเปดอาน โดยระบบจะทําการ ดาวนโหลดหนังสอืโดยแสดงสถานะผลการ ดาวน

โหลดเปน(%) รอจนครบ100%สามารถเปดอานหนังสอืได 

 

 

 

เมื่อโปรแกรมทําการ ดาวนโหลดเสร็จเรียบรอยสามารถเปดอานโดยใชน้ิวแตะที่ปกหนังสือหนังสือก็จะเปดพลิก

หนาได และสามารถทาํการพลิกหนาสามารถใชนิว้แตะทีห่นาหนังสือ 
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การต้ังเวลาในการเปดหนาหนังสืออัตโนมัติ ใหทําการคลิ๊กที่ เพื่อกําหนดเวลาเปนหนวยวินาที

เพื่อต้ังคาการพลิกหนาอัตโนมัติ 
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การค่ันหนาหนังสือ ทําการคลิ๊กที่ปุม  เพื่อทําการค่ันหนาหนังสือ จากน้ันคลิกที่ Add Bookmark เพื่อ

ทําการค่ันหนาปจจุบันดังภาพ 
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โดยเมื่อทําการค่ันหนาเรียบรอยแลวกรณีตองการกลับมายังหนาที่ทําการค่ันเอาไวใหผูใชเลือกที่เมนู 

โดยระบบจะทําการแสดงผลรายการหนาที่ทําการค่ันหนาไวใหผูใชไดคลิกเพื่อเลือกกัลบไปยังหนาที่ทําการค่ันไว 
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