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คู่มือการสืบค้น 

ฐานข้อมูลหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (ebook) ภาษาไทย  
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1. การเข้าใช้งานโปรแกรมอ่าน e-book ภาษาไทย ส าหรับ Windows 

 1.1 การเข้าสู่หน้าโปรแกรม Library Viewer  

  การเข้าสู่ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สามารถเข้าผ่านได้ 2 
ช่องทาง คือ 1) เข้าไปที่ เว็บไซต์หอสมุดกลาง http://library.pcru.ac.th แล้วคลิกที่ e-Book ดังภาพที่ 1 หรือ 
2) เข้าผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขั้นตอนคือ 2.1 เข้าไปที่ www.pcru.ac.th > เข้าเว็บไซต์ใหม่ 
คณะ/หน่วยงาน > ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.2 เลื่อนไปที่ ฐานข้อมูลออนไลน์ > 

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-Library จะพบหน้าเว็บไซต์ของระบบ e-book ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 1  การเข้าเว็บไซต์ e-book ผ่านเว็บไซต์หอสมุดกลาง 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 การเข้าเว็บไซต์ e-book ผ่านเว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1) คลิกท่ี  
e-Book 

หรือ 2.1 เข้าไปท่ี www.pcru.ac.th > เข้าเว็บไซต์ใหม่ > 
คณะ/หน่วยงาน > ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 

2.2 เลื่อนไปท่ี ฐานข้อมูลออนไลน ์> 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-Library 
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ภาพที่ 3 หน้าเว็บไซต์ของระบบ e-book 

 

 1.2 การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Library Viewer  
  1) การดาวน์โหลดโปรแกรม Library Viewer คลิกท่ี Available on the windows เพ่ือดาวน์
โหลดโปรแกรมลงคอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 การดาวน์โหลดโปรแกรมลงคอมพิวเตอร์ 

  2) คลิกปุ่ม “เริ่มดาวน์โหลด” ดังภาพที่ 5  แล้วคลิกท่ี Run as administrator ดังภาพที่ 6 
จากนั้นคลิกที ่Next ดังภาพที่ 7 

คลิกท่ี  
Available on the windows 
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ภาพที ่5 ขั้นตอนการเร่ิมต้นดาวน์โหลด 

 

 
ภาพที ่6 ขั้นตอนการคลิกที่ Run as administrator 

 

 
ภาพที่ 7 ขั้นตอนการคลิกที่ Next 

 

 

คลิกท่ี  
Run as administrator 

คลิกท่ี Next 

คลิกท่ี  
เริ่มดาวน์โหลด 
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  3) อ่านท าความเข้าใจ “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน” แล้วคลิกปุ่ม I Agree จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม 
Install จะปรากฏหน้าจอแสดงการเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม ดังภาพที่ 8  

                                                
ภาพที่ 8 การยอมรับ  ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้งาน” 

 1.3 วิธีการอ่านหนังสือ  

 1) จากหน้า Desktop ให้ดับเบิ้ลคลิก ที่ไอคอน  

 2)  กรอกชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”  ดังภาพที่ 9  

 
ภาพที่ 9 การกรอกข้อมลูผู้ใช้งาน 

3) จะเข้าสู่ชั้นหนังสือ หากมีหนังสือที่ยืมไว้และหากยังไม่ท าการคืนหนังสือ หรือหากยังไม่ถึงก าหนดส่ง จะปรากฏ
ภาพปกหนังสือยังคงอยู่บนหน้านี้  การเข้าอ่านหนังสือ คลิกท่ีปุ่ม STORE ดังภาพที่ 10  

คลิกท่ี I Agree คลิกท่ี Finish 

กรอกช่ือผู้ใช้งาน 

กรอกรหัสผ่าน 

คลิกท่ี เข้าสูร่ะบบ 



คู่มือการสืบคน้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ภาษาไทย 6 

 

 
ภาพที่ 10 การเข้าอ่านหนังสือ 

 
 
 
4) ค้นหาหนังสือ โดยอาจพิมพ์ชื่อหนังสือ หรือ ค้นหาโดยเข้าไปที่หมวดย่อยต่างๆ และกดปุ่ม “ค้นหา” 
เมื่อเลือกหนังสือที่ต้องการได้แล้ว คลิกที่ปุ่ม “ยืม” ดังภาพที่ 11 
 

 
ภาพที่ 11 การค้นหาหนังสือ 

 5) เมื่อปุ่มยืม เปลี่ยนเป็นค าว่าคืนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม STORE อีกครั้งเพ่ือกลับไปที่ชั้นหนังสือ จะพบหน้าปก
หนังสือที่ท าการยืมแล้ว จากนั้นให้คลิกท่ีหน้าปก จะพบว่าปกหนังสือมีแถบดาวน์โหลดขึ้นมา รอจนดาวน์โหลดครบ 
หน้าปกจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้น ดังภาพที่ 12  

คลิกท่ีปุ่ม STORE 

ค้นหาหนังสือท่ีต้องการโดยอาจพิมพ์ช่ือเรื่องได้เลย 
หรือเข้าไปที่หมวด EBOOK แล้วเลือกหมวดย่อย  

จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” 

คลิกท่ีปุ่ม “ยืม” 
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ภาพที่ 12 หน้าปกหนังสือที่ดาวน์โหลดอยู่บนชัน้ 

 6)  จากนั้นจะสามารถคลิกเข้าไปเปิดอ่านภายในตัวเล่มได้ ดังภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 13 การเปิดอ่านหนังสือ 

1.4 สัญลักษณ์ปุ่มต่างๆของโปรแกรม Library Viewer  พร้อมค าอธิบาย ดังภาพที่ 14 - 15 
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     ภาพที่ 14 ค าอธิบายสัญลักษณ์ปุมต่างๆ ของโปรแกรมอ่านหนังสือ 

  ปุ่มเครื่องมือ  ลักษณะการท างานของปุ่มเครื่องมือ  

  
คลิกเพ่ือไปยังหน้าสารบัญของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ก าลังเปิดอยู่  

  

คลิกเพ่ือปิดการใช้งานส่วนของการเปิดหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือกลับไปสู่หน้าแรกในส่วนที่ 1 

คือส่วนของชั้นหนังสือ  

    

เครื่องมือที่คั่นหน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Bookmark) 

สามารถคั่นได้ 16 หน้าต่อหนังสือ 1 เล่ม  

  เครื่องมือส าหรับใส่บันทึกข้อความสั้น  

  

คลิกเพ่ือบันทึกเสียงเพ่ิมเติมลงไปในหน้าหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการ  

 

คลิกเพ่ือให้ หยุด กรณีท่ีมีการอัดเสียง เป็นการ
หยุดอัดเสียง ถ้าเป็นการเล่นเสียง เมื่อกดหยุด เป็น
การ หยุดเล่นเสียง  

  คลิกเพ่ือเปิดเสียงที่มีการอัดเสียงไว้ ในหน้าเอกสาร
นั้นๆ  
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ที่มุมซ้ายล่างบนหน้าจอการเปิดหนังสือ เมื่อคลิก
ขวา คือ การเขียนโน้ตข้อความ (Notepad)  

  

กรณีท่ีมีการบันทึกข้อความไว้ แล้วอยากลบ
ข้อความที่ บันทึกไว้ในหน้าเอกสารนั้นๆ สามารถ
กดปุ่มล้างข้อความ ได้ โดยไม่ต้องลบทีละบรรทัด  

  

Auto Filp : การก าหนดเวลาในการเปิดอ่านแบบ
อัตโนมัติ โดยปกติตัวโปรแกรมเริ่มต้นท างานที่ 1 

วินาทีต่อการเปิด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 หน้า  

  Flip  คือ กรณีท่ีต้องการอ่านหนังสือ ทีละหน้า  

Slide คือ การเปิดหนังสือไปทีละคู่  

 

 

ภาพที่ 15 ค าอธิบายสัญลักษณป์ุ่มต่างๆ ของโปรแกรมอ่านหนังสื    

  
2. การเข้าใช้งานโปรแกรมอ่าน e-book ส าหรับ Android 

 
 

 1)  เข้าไปทีแ่อพลิเคชั่น  Playstore  พิมพ์ค าค้นหา app ที่ชื่อว่า  “pcru ebook”   
 คลิกท่ีไอคอนเมนู (จุดแนวตั้ง 3 จุด) เลือก Install และคลิก accept   ดังภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 การติดต้ังโปรแกรมอ่านหนังสือบนระบบ Android 

     

 2) จะปรากฏไอคอน               บนหน้าจอ คลิกเพ่ือเข้าสู่โปรแกรม ดังภาพที่  17 

 
ภาพที่ 17 ปุ่มไอคอนโปรแกรมอ่านหนังสือบนระบบ Android 

 3)  กรอก Username และ Password  แล้วคลิกท่ี Login ดังภาพที่ 18 

              

 

     

 

 
 

ภาพที่ 18 การเข้าสู่ระบบของโปรแกรมอ่านหนังสือบนระบบ Android 
  
   

 4) จะพบ ปุ่ม             แสดงรายการเมนูการท างาน จากนั้นคลิกที่ “eBook Store”   

เพ่ือเลือกหนังสือดังภาพที่ 19  

1. คลิก “Install” 
 

2. คลิก  
 

กรอก Username 
 

กรอก Password 
 

คลิก “Login” 
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ภาพที่ 19 การเข้าไปยัง eBook Store 

 
 5) เมื่อพบหนังสือตามที่ต้องการ คลิกที่ปุ่ม “ยืม” ระบบจะขึ้นสถานะว่า “ยืมหนังสือชื่อ......เรียบร้อย”          
 จากนั้นกลับไปที่ชั้นหนังสืออีกครั้ง โดยคลิกที่ “My shelf” ดังภาพที่ 20  

 
ภาพที่ 20 การคลิกยืมหนังสือ 

 

6) จากนั้นคลิกท่ีหน้าปกแล้วหนังสือจะท าการดาวน์โหลด ดังภาพที่ 21 เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น สามารถเข้าไปอ่าน
หนังสือได้เลย ดังภาพที่ 22 

คลิก eBook Store 
 

(1) คลิกที่ปุ่ม “ยืม” 
 

(2) คลิกที่ “My Shelf” 
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ภาพที่ 21 แสดงการดาวน์โหลดหนังสือ   ภาพที่ 22 หน้าปกหนังสือที่ดาวนโหลดแล้ว 

 
3. การเข้าใช้งานโปรแกรมอ่าน e-book ส าหรับ iOS 

 
  
 1) เข้าไปที่แอพลิเคชั่น App Store พิมพ์ค าว่า pcru ebook คลิกท่ีไอคอน ดังภาพที่ 23 เพ่ือท าการติดตั้ง 

 
ภาพที่ 23 การติดต้ังโปรแกรมอ่านหนังสือบนระบบ iOS 

  
 
 2) เข้าไปที่ไอคอน pcru ebook ที่แสดงอยู่บนหน้าเมนู กรอกชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และคลิกท่ี เข้าสู่ระบบ  
ดังภาพที่ 24  

 

คลิกที่ไอคอน 
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ภาพที่ 24 การกรอกข้อมลูผู้ใช้งานเพ่ือเข้าสู่ระบบ  

 
 3) คลิกท่ี        เพ่ือเข้าเมนู จากนั้นคลิก eBook Store เพ่ือเลือกหนังสือ ดังภาพที่ 25 

    

ภาพที่ 25 เข้าสู่ eBook Store 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่ “eBook Store” 
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4) เมื่อเลือกหนังสือตามที่ต้องการแล้ว คลิกที่ “ยืม” ดังภาพที่ 26 

 
ภาพที่ 26 การคลิกยืมหนังสือ 

 5) ระบบจะขึ้นสถานะว่า “ยืมหนังสือชื่อ......เรียบร้อย” จากนั้นกลับไปที่ชั้นหนังสืออีกครั้ง โดยคลิกที่ “My 
shelf”คลิกท่ีหน้าปกแล้วหนังสือจะท าการดาวน์โหลด เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น สามารถเข้าไปอ่านหนังสือได้เลย 
ดังภาพที่ 27 

 
ภาพที่ 27 การเปิดอ่านหนังสือ 

 

 

 

คลิกที่ “ยืม” 
 

คลิกที่ “My Shelf” 
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4. การคืนหนังสือ 

 1) เมื่อใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกท่ี “STORE” และ เลือกเมนู 
“MYLIBRARY” เพ่ือไปยังหน้ารายการหนังสือที่ยืมไว้ ดังภาพที่ 28  

 

ภาพที่ 28 เลือกเมนู MYLIBRARY  

 2) คลิกท่ีปกหนังสือที่จะคืน แล้วคลิกท่ี “คืน” ดังภาพที่ 29 

 

ภาพที่ 29 การคลิกคืนหนังสือ 

 

 

 

 

 

คลิกที่ “MYLIBRARY” 
 

คลิกที่ “คืน” 
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 3) ระบบจะแจ้งสถานะ “คืนหนังสือ ชื่อ....เรียบร้อย” ดังภาพที่ 30 โดยขั้นตอนการคืนในระบบ Android 
และระบบ iOS ก็คล้ายกันคือ เมื่อเข้าสู่ระบบและอยู่ที่หน้าชั้นหนังสือ จากนั้นคลิกที่ไอคอนเมนู (ขีดสามขีด) ที่มุม
ขวาบน > เลือกเมนู My Library > คลิกท่ีหน้าปกหนังสือที่ต้องการคืน > คลิกท่ีปุ่ม “คืน”ระบบจะแจ้งสถานะคืน
เช่นเดียวกับการคืนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC 

 

ภาพที่ 30 ยืนยันการคืนหนังสือ 

 

************************************ 


