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คู่มือการใช้งาน 
ระบบแนะน าหนังสือ 

 
เริ่มต้นใช้งาน  

สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดย กรอก Url: http://aritc.pcru.ac.th/lib/book/ ดังรูป 
 

 

จากรูป จะปรากฏหน้าจอ เข้าสู่ระบบแนะน าหนังสือ ดังรูป 

 

 
 จากรูป หากต้องการเข้าใช้งานระบบ ให้กรอกข้อมูล หมายเลขประจ าตัวนักศึกษาหรือหมายเลข
ประจ าตัวบุคลากร ในช่อง ชื่อเข้าใช้ และกรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ในช่อง รหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม เข้า
ระบบ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 

 

 

http://aritc.pcru.ac.th/lib/book/
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 จากรูป หน้าแรก จะประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  คือ เมนูในการใช้งาน 
 ส่วนที่ 2  คือ ชื่อผู้ใช้งาน 
 ส่วนที่ 3  คือ ค้นหาหนังสือ 
 ส่วนที่ 4  คือ รายงานแนะน าหนังสือ 
 
ส่วนที่ 1 เมนูการใช้งาน  
 

 
  

หมายเลข 1 คือ แนะน าหนังสือ 
 หมายเลข 2 คือ แนะน า E-book 
 หมายเลข 3 คือ แนะน าหนังสือเพ่ิมเติม 
 หมายเลข 4 ออกจากระบบ LogOut 
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 หมายเลข 1 แนะน าหนังสือ เมื่อคลิกเลือกเมนูแนะน าหนังสือ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 

 
 

 จากรูป จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1) ส่วนค้นหา 2) ส่วนรายละเอียด 3) ส่วนรายงานแนะน า
หนังสือ 

1) ส่วนของการค้นหา ประกอบด้วย  
1.1) ค้นหาจากชื่อหนังสือ โดยสามารถกรอกชื่อหนังสือทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน  เมื่อกรอก

ข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม ค้นหา ดังรูป 
 

 
 

1.2) ค้นหาจากหมวดหนังสือ สามารถเลือกจากหมวดหมู่ที่มี เมื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการ
เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม ค้นหา ดังรูป 
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2) ส่วนรายละเอียด จะแสดงรายการที่ค้นหา คือ ชื่อหนังสือและร้านค้า ดังรูป 
 

 
 

 จากรูป แจ้งจ านวนที่ค้นหาพบ โดยแสดงรายการหน้าละ 10 รายการ หากต้องการให้แสดงรายการ
ถัดไปสามารถคลิกเลือกได้ที่ หน้าถัดไป หรือ เลือกหน้า จะปรากฏรายการที่ค้นหา 
 หากต้องการแนะน าหนังสือ คลิกชื่อหนังสือ ที่ต้องการแนะน าจะปรากฏหน้าจอแนะน าหนังสือโดย
แสดงรายละเอียดหนังสือ จากนั้น กรอกจ านวนเล่มหนังสือที่ต้องการสั่ง และคลิกปุ่ม เลือกหนังสือ หรือหาก
ไม่ต้องการแนะน าหนังสือ คลิก ยกเลิก ดังรูป 
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เมื่อเลือก ปุ่ม เลือกหนังสือ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 

 
  

3) ส่วนรายงานแนะน าหนังสือ จะแสดงรายการแนะน าหนังสือ โดยสามารถจัดการข้อมูลแต่ละ
รายการได้โดย สามารถแก้ไขจ านวนเล่มที่ต้องการโดยเลือก ปุ่ม แก้ไข และสามารถยกเลิกราการ
ที่แนะน าได้ โดยเลือกปุ่ม ยกเลิก ดังรูป 

 

เมื่อคลิกเลือกปุ่ม แก้ไข โดยสามารถแก้ไขจ านวนที่ต้องการสั่ง เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกท่ี ปุ่ม แก้ไขการ
เลือกหนังสือ ดังรูป 
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เมื่อคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 

 

 จากรูป แสดงหน้าจอยืนยันการยกเลิกรายการ หากต้องการยกเลิกรายการ คลิกปุ่ม ตกลง หรือหาก
ไม่ต้องการ ยกเลิกรายการ คลิกปุ่ม ยกเลิก 

 

หมายเลข 2 แนะน า E-book  เมื่อคลิกเลือกเมนูแนะน า E-book จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 

 



 คู่มือการใช้งานระบบแนะน าหนังสือ                                  ห น้ า  | 7 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 จากรูป จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1) ส่วนค้นหา 2) ส่วนรายละเอียด 3) ส่วนรายงานแนะน า E-
book 

1) ส่วนของการค้นหา ประกอบด้วย  
1.1) ค้นหาจากชื่อหนังสือ โดยสามารถกรอกชื่อ E-book ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน  เมื่อ

กรอกข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม ค้นหา ดังรูป 
 

 
 

1.2) ค้นหาจากหมวดหนังสือ สามารถเลือกจากหมวดหมู่ที่มี เมื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการ
เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม ค้นหา ดังรูป 
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2) ส่วนรายละเอียด จะแสดงรายการที่ค้นหา คือ ชื่อหนังสือและร้านค้า ดังรูป 
 

 
 

 จากรูป แจ้งจ านวนที่ค้นหาพบ โดยแสดงรายการหน้าละ 10 รายการ หากต้องการให้แสดงรายการ
ถัดไปสามารถคลิกเลือกได้ที่ หน้าถัดไป หรือ เลือกหน้า จะปรากฏรายการที่ค้นหา 
 หากต้องการแนะน าหนังสือ คลิกชื่อหนังสือ ที่ต้องการแนะน าจะปรากฏหน้าจอแนะน าหนังสือโดย
แสดงรายละเอียดหนังสือ จากนั้น กรอกจ านวนเล่มหนังสือที่ต้องการสั่ง และคลิกปุ่ม เลือกหนังสือ หรือหาก
ไม่ต้องการแนะน าหนังสือ คลิก ยกเลิก ดังรูป 
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เมื่อเลือก ปุ่ม เลือกหนังสือ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 

 
  

3) ส่วนรายงานแนะน า E-book จะแสดงรายการแนะน า E-book โดยสามารถจัดการข้อมูลแต่ละ
รายการได้โดย สามารถแก้ไขจ านวนเล่มที่ต้องการโดยเลือก ปุ่ม แก้ไข และสามารถยกเลิกราการ
ที่แนะน าได้ โดยเลือกปุ่ม ยกเลิก ดังรูป 

 

เมื่อคลิกเลือกปุ่ม แก้ไข โดยสามารถแก้ไขจ านวนที่ต้องการสั่ง เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกท่ี ปุ่ม แก้ไขการ
เลือก E-book ดังรูป 
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เมื่อคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 

 

 จากรูป แสดงหน้าจอยืนยันการยกเลิกรายการ หากต้องการยกเลิกรายการ คลิกปุ่ม ตกลง หรือหาก
ไม่ต้องการ ยกเลิกรายการ คลิกปุ่ม ยกเลิก 
 
 หมายเลข 3 แนะน าหนังสือเพิ่มเติม เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับการแนะน าหนังสือที่นอกเหนือจากที่มีใน
รายการให้เลือก เมื่อคลิกเลือก เมนูแนะน าหนังสือเพิ่มเติม จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
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จากรูป ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ส่วนแนะน าหนังสือเพ่ิมเติม และ 2) รายงานแนะน าหนังสือ
เพ่ิมเติม 

1) ส่วนแนะน าหนังสือเพิ่มเติม ผู้แนะน า โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ 
ของข้อมูล (หรือ สัญลักษณ์ * ) ประกอบด้วย 1) อีเมล์ 2) ประเภทในการแนะน า 3) ประเภท
ทรัพยากร (ประเภทหมวดหนังสือ) 4) ชื่อเรื่อง 5) ชื่อผู้แต่ง 6) หมายเลข ISBN 7) ครั้งที่พิมพ์ 8) 
ปีที่พิมพ์ 9) ส านักพิมพ์ (หากไม่มีส านักพิมพ์ที่ต้องการในตัวเลือก กรุณา กรอกชื่อส านักพิมพ์ใน 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ) 10) จ านวนที่ต้องการสั่ง (เล่ม) และ 11) เหตุผลประกอบ เมื่อกรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม ส่งข้อมูล ดังรูป 
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เมื่อเลือก ปุ่ม ส่งข้อมูล จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 

 

 
 

2) ส่วนรายงานแนะน าหนังสือเพิ่มเติม จะแสดงรายการแนะน าหนังสือเพ่ิมเติม สามารถจัดการ
แก้ไขข้อมูลแต่ละรายการได้โดยคลิกปุ่ม แก้ไข และสามารถยกเลิกราการที่แนะน าได้ โดยเลือก
ปุ่ม ยกเลิก ดังรูป 

 

 
 

เมื่อคลิกเลือกปุ่ม แก้ไข โดยสามารถแก้ไขรายละเอียดของข้อมูลได้ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกที่ ปุ่ม 
แก้ไข ดังรูป 
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เมื่อคลิกเลือกปุ่ม ยกเลิก จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
 

 

 จากรูป แสดงหน้าจอยืนยันการยกเลิกรายการ หากต้องการยกเลิกรายการ คลิกปุ่ม ตกลง หรือหาก
ไม่ต้องการ ยกเลิกรายการ คลิกปุ่ม ยกเลิก 
 
 หมายเลข 4 ออกจากระบบ LogOut หากต้องการออกจะระบบแนะน าหนังสือ คลิกปุ่ม ออกจาก
ระบบ LogOut (ข้อแนะน า ควรคลิกออกจากระบบ ทุกครั้ง เมื่อต้องการออกจากการใช้งาน) 
 
ส่วนที่ 2 ชื่อผู้ใช้งาน จะแสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน ดังรูป 
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ส่วนที่ 3 ค้นหาหนังสือ ประกอบด้วย 1) ค้นหาตามชื่อ 2) ค้นหาจากหมวด 3) รายละเอียดการค้นหา ดังรูป 
 

 
  
**หมายเหตุ รายการค้นหา จะปรับเปลี่ยนตามเมนูที่เลือก คือ แนะน าหนังสือ หรือแนะน า E-book ดังที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 
ส่วนที่ 4 รายงานแนะน าหนังสือ จะแสดงรายการแนะน า ที่ผู้ใช้งานได้ด าเนินการแนะน าเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ 
ผู้แนะน าสามารถจัดการข้อมูลการแนะน าได้ โดย เลือกในส่วนจัดการข้อมูล และสามารถเลือกได้ว่าจะจัดการ
ข้อมูลแบบใด ระหว่างแก้ไขข้อมูล กับ ยกเลิกรายการ ดังรูป 
 

 
 
**หมายเหตุ รายงานแนะน า จะปรับเปลี่ยนตามเมนูที่เลือก คือ แนะน าหนังสือ แนะน า E-book และแนะน า
หนังสือเพ่ิมเติม ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 

 


