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คลิ๊กปุ่ม Save เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเก็บไว้ก่อนแล้วท าการติดตั้งภายหลังหรือเริม่ต้นการติดตัง้โปรแกรมคลิก๊ 
Run 

 

ข้ันตอนต่อไปให้กดทีปุ่่ม Next เพือ่ท าตามข้ันตอนในการตดิตั้งโปรแกรมต่อไป 

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 เมือ่โปรแกรมเปิดข้ึนมาใหท้ 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 
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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 

 

สัญลักษณ์ 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 ำงำนของปุ่มเครื่องมือ 

 
คลิ๊กเพือ่ไปยังหน้าสารบญัของหนังสืออิเล็กทรอนกิสท์ี่ก าลงั
เปิดอยู่ 
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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 
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คลิ๊กปุ่มยืนยันเพื่อท าการยืนยันการเลือกหนงัสือเข้าสู่ช้ันหนงัสือส่วนตัว ระบบจะแจ้งการเลือกหนังสือเข้าสู่ช้ัน
หนังสือส่วนตัวส าเรจ็ 
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 กดปุ่ม               เพื่อกลับเข้าสู่ช้ันหนังสือส่วนตัว 

 

ขั้นตอนท่ีสำม การดาวน์โหลดหนงัสือ 
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กำรเปิดอ่ำนหนังสือ 

การอ่านหนงัสอืสามารถคลิ๊กที่ปกหนงัสือเพื่อท าการเปิดอ่านหนังสือได้ 
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2.5 การพลิกหน้าหนังสือ  
ท าได้โดยการคลิก๊ซ้ายทีห่น้าหนงัสือจุดใดก็ได้ในด้านที่ต้องการคลิ๊กเพื่อเปิด  หากคลิก๊ที่หน้าหนังสือทางด้าน
ขวามือ  1 ครั้ง หนังสือจะเปิดพลิกไปยังหน้าถัดไป (จากขวาไปซ้าย) หรือ หากคลิก๊ทีห่น้าหนงัสือทางด้านซ้ายมือ 
1 ครั้ง จะเปิดหนังสือพลิกไปยงัหน้าที่แล้ว (จากซ้ายไปขวา) 

 

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 
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การเรียกเมนูต่างๆของการอ่านหนงัสอืโดยการ Double Click ที่ปุ่ม  

 การ Scroll ปกเล็ก (Thumbnail) เพื่อเลือกเปิดข้ามหน้าตา่งๆ ได้  
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ฟังก์ชันในการหนังสือ จะมีปุ่มต่างๆ ในการท างาน ดังนี ้

 

สัญลักษณ์ รำยละเอียด 

 
  ปุ่ม สารบญั ฟังก์ชันกลับไปยงัหน้าสารบัญของหนังสือ 

 
  ปุ่ม Auto filp ฟังก์ชันการตั้งเวลาพลิกหน้าอัตโนมัติ  

 
  ปุ่ม Flip ฟังก์ชันการเปิดหน้าทลีะหน้าหรือทลีะหน้าคู่ 
(Slide) 

 
  ปุ่ม ย้อนกลับ เพือ่กลับเข้าสู่ช้ันหนังสือ 

 

 

ในกรณีที่ต้องการกลับไปยังหน้าสารบัญของหนังสือ ให้เลือกที่ปุ่ม     ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือของหน้าต่าง  
Library Viewer หนังสือจะเปิดกลับไปยังหน้าสารบัญ  
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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 

ขั้นตอนกำรค่ันหน้ำหนังสือ 

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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วิธีกำรลบกำรค่ันหน้ำหนังสือการลบการค่ันหนงัสอื 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 

 
 

 

       ข้อความที่ถูกเขียนเพิ่มจะถูกบันทกึเกบ็ไว้ในส่วนที่ได้ท าการวาง Notepad ไว้ สามารถเลื่อนและขยบั
ต าแหน่งได้ตามที่ต้องการ และสามารถท าการเพิ่มและแก้ไขข้อมูลที่ใส่ไว้ได้ โดยการดับเบิ้ลคลิ๊กสัญลักษณ์ กรณีที่
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ต้องการกลบัมาอ่านข้อความที่ได้บันทึกไว้ ให้เลอืกดับเบิล้คลิ๊กทีปุ่่ม    หากต้องการลบ

ข้อความ ให้คลิ๊กที่สญัลกัษณ์   เป็นการลบข้อความออก 

 

2.9  การบันทึกเสียงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Sound Record)  

        สามารถท าได้โดยการคลิก๊ที่ปุม่           

 

 
 

      กำรบันทึกเสียง ให้เลือกที่ปุ่ม          เพื่อเริ่มการบันทึกเสียง   เพื่อยืนยันการบันทึก  

หลังจากที่บันทึกเสียงเรียบร้อย ให้กดปุ่ม    การเล่นไฟล์เสียง ให้ใช้เมาส์คลิ๊กที่   
เพื่อเปิดเล่นเสียงที่บันทึกไว้  
      กำรเปิดไฟล์มัลติมีเดียเพลง ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์มัลติมีเดียจะเล่นเองอัตโนมัติ เมื่อเราเปิดอ่าน
หนังสือหน้าที่มีการแทรกไฟลม์ัลติมีเดียหรือเพลงไว้ หรือคลิ๊กบริเวณปุ่มเลก็ๆ ที่ถูกไฮท์ไลท์สีเขียวไว้บริเวณด้านบน
ซ้ายหรือขวาของที่ตั้งไฟล์มัลติมีเดีย (ฟังก์ช่ันน้ีข้ึนอยู่กับผู้จัดท าหนังสือว่าจะใส่มัลติมีเดีย เพลง หรือไม่) 
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ในกรณีที่เราต้องการหยุดการเล่นไฟล์มลัติมเีดียช่ัวคราวให้เลือกทีปุ่่ม  หยุดช่ัวขณะ(PAUSE)  และถ้าต้องการ
ปิดไฟล์มลัติมเีดีย ที่เปิดอยู่นั้นใหเ้ลือกที่ปุม่หยุด หรือเปิดหน้าต่อไป 

3. การอ่านหนังสือบน App ระบบปฎิบัติการ Android 

     ขั้นตอนเข้ำใช้งำน  Android     

 

ผู้ใช้ท าการ Download โปรแกรมแล้วติดตั้งเพื่อใช้งานจาก Play store  ยกตัวอย่างท าการโหลด App ของ
โรงเรียนกหุลาบวิทยาลัย รังสิด   โดยท าการใส่ค าค้นว่า skr ebook จากนั้น 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 ้

 

 

  จากนั้นรอจนระบบท าการโหลดหนังสือเสร็จเรียบร้อย ตัวเนื้อหาของหนังสือจะเปิดข้ึนมาโดยอัตโนมัต ิ
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                        สามารถคลิ๊กที่  เพื่อ แสดงเมนูการใช้งาน 
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การตั้งเวลาในการเปิดหน้าหนงัสอือัตโนมัติ ให้ท าการคลิ๊กทีปุ่่ม  
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การค่ันหน้าหนังสือ ท าการคลิ๊กทีปุ่่ม  เพื่อท าการค่ันหน้าหนังสือ 
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ระบบจะแสดงการหน้าที่ได้ท าการค่ันไว้ 
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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 ยกตัวอย่างเช่นใส่ค าค้น skr ebook 
เพื่อค้นหาและติดตั้ง app ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต เมื่อติดตั้งเสร็จแลว้ Icon แสดงอยู่ที่หน้าจอของ 
iPad หรือ iPhone จากนั้นคลิ๊กที่ icon   เปิดโปรแกรม จากนั้นในหน้า Login ให้ท าการใส่  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 

 

 

โดยเมื่อผู้ใช้ท าการยมืหนงัสือเรียบรอ้ยแล้วสามารถกดทีปุ่่ม  เพื่อกลบัไปยังช้ันวางหนังสือของ
ตนเองเพื่อท าการเปิดอ่านหนงัสอื จากนั้นท าการกดที่ปกหนงัสือที่ต้องการเปิดอ่าน 1 ครั้งเพือ่ใหร้ะบบท าการ
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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 ิ
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การค่ันหน้าหนังสือ ท าการคลิ๊กทีปุ่่ม  เพื่อท าการค่ันหน้าหนังสือ จากนั้นคลิกที่ Add Bookmark เพื่อ
ท าการค่ันหน้าปัจจุบันดังภาพ 
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