
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       iG Library plus เป็นรุ่นท่ีสามของฐานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้ตพีิมพ์ใน iG เครื่องมือค้นหานี้มีหลากหลาย
และเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ซ่ึงช่วยให้ผู้ใช้สํารวจเนือ้หาจากคอลเล็กชั่นขนาดใหญไ่ด้  เซิร์ฟเวอร์ดชันีท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถรองรับเนื้อหาได้หลายภาษา, สืบค้นฉบับเต็ม และมีเครื่องมือจัดกลุ่มเพื่อชว่ยให้ผู้ใช้ไดผ้ลลัพธ์
ท่ีเก่ียวข้องมากท่ีสุด  

1. แสดงตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ ซึ่งยังไม่ได้รับการบอกรับจากลูกค้า  
2. ดูชื่อเร่ืองท่ีได้บอกรับแล้ว 
3. คุณจําเป็นต้องลงช่ือเข้าใช้ด้วยบัญชีส่วนตัวสําหรับการใช้งาน 
4. การติดต้ัง iG Library บนบราวเซอร์สําหรับการสืบค้นในอนาคต 
5. ออกจากระบบจาก iG Library. 
6. แท็บสําหรับดู eBooks ของคุณ 
7. แท็บสําหรับดูวารสารของคุณ 
8. เพ่ือกรองช่ือเร่ืองโดยแยกตามประเภท ผู้ให้บริการ และปี 
9. การค้นหาตามหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 
10. ป้อนข้อมูลการค้นหาคําหลัก 
11. คลิกเพ่ือส่งออกคําค้นสําหรับการค้นหา 
12. การค้นหาขั้นสูง 
13. ต้ังค่าใหม่ 
14. สามตัวเลือกสําหรับคุณเพ่ือแสดงผลการค้นหาผ่านทางหน้าปก เน้ือหาย่อ หรือ
รายละเอียด  
15. ผลการค้นหาสามารถเรียงลําดับตามปี, ชื่อเร่ือง หรือสํานักพิมพ์จากน้อยไปมาก
หรือจากมากไปน้อย  
16. เลือกชื่อเร่ืองโดยการคลิกท่ีกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ถัดจากหน้าปก 
17. เม่ือคุณเลือกชื่อเร่ืองแล้ว คุณสามารถส่งออกชื่อเร่ืองจากแพลตฟอร์มได้ 
18. เพ่ือแสดงจํานวนหน้าในผลการค้นหา 
19. คลิกท่ีหน้าปกเพ่ือดูหน้ารายละเอียดการเลือกของคุณ 
20. คลิกท่ีชื่อเพ่ือดูรายละเอียดหน้าการเลือกของคุณ  
21. คลิกเพ่ือนอ่านออนไลน์จาก iViewer. 
22. เพ่ืออ่านแบบออฟไลน์, คุณสามารถติดต้ัง iGP Reader แล้วลงชื่อเข้าใช้บัญชี
ส่วนตัวของคุณ คุณไม่สามารถใช้งานการอ่านแบบออฟไลน์ได้ หากช่ือเร่ืองสามารถ
ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF หรือ EPUB. 
23. ชื่อเร่ืองเฉพาะเท่าน้ันท่ีจะมีปุ่มดาวน์โหลด PDF  
24. ชื่อเร่ืองเฉพาะเท่าน้ันท่ีจะมีปุ่มดาวน์โหลด ePub 
 

หน้าหลัก การสืบค้นและตัวกรองข้อมูล 

1. คลิกที่หมวดหมู่สําหรับการเลือกตวักรองข้อมูล 
2. คุณสามารถสลับเพ่ือค้นหาตามหัวข้อที่เก่ียวข้อง  
3. คลิกที ่“more” เพ่ือดูรายการทั้งหมดของหมวดหมู่ 
4. คลิก “ ” ในเกณฑ์ตัวกรองทุกๆตัว ซ่ึงจะนําไปยังชั้นแรกของการเลือกตัวกรอง
ข้อมูล  
5. หากต้องการค้นหารายละเอียดเพ่ิมเติม ให้คลิก “ ” เพ่ือไปยังชั้นถัดไปของผล
การค้นหา 
6. เลือกรายการตัวกรอง 
7. ปิดชั้นสุดท้ายโดยคลิก“Cancel” 
8. คลิก “Apply Filter” เพ่ือเริ่มการค้นหา 

9. ป้อนคําหลักสําหรับการสืบค้น  
10. เม่ือป้อนข้อมูลแล้ว ให้เลือ่นรายการลงเพ่ือดูคําคน้ทีแ่นะนําไว้เพ่ือนําไปใช้
อ้างอิงได ้ 
11. เพ่ือค้นหารายละเอียดเพ่ิมเติม คุณอาจคลิก 
“Refine” เม่ือคุณได้เลือกคําค้นที่แนะนําไว้ 
12.คลิกเพ่ือเริ่มการค้นหา 
13. คลิกเพ่ือคน้หาแบบข้ันสูงหากจําเป็น 
14. ตั้งค่าใหม่และกลับไปยังหน้าหลัก 
15. คลิกที่สํานักพิมพ์และปี เพ่ือเชื่อมโยงคุณไปยังการเลือกตัวกรองข้อมูล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

การสืบค้นและตัวกรองข้อมูล (ต่อ) 

       iG Library plus เป็นรุ่นท่ีสามของฐานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้ตพีิมพ์ใน iG เครื่องมือค้นหานี้มีหลากหลาย
และเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ซ่ึงช่วยให้ผู้ใช้สํารวจเนือ้หาจากคอลเล็กชั่นขนาดใหญไ่ด้  เซิร์ฟเวอร์ดชันีท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถรองรับเนื้อหาได้หลายภาษา, สืบค้นฉบับเต็ม และมีเครื่องมือจัดกลุ่มเพื่อชว่ยให้ผู้ใช้ไดผ้ลลัพธ์
ท่ีเก่ียวข้องมากท่ีสุด 

16. คลิกที ่“X” เพ่ือลบส่วนทีเ่ลือก 
17. คําค้นจะจางหายไปเม่ือคลิกการต้ังค่าสําหรับลบ คลกิที่คําค้นอีกครั้ง
เพ่ือย้ายการลบนั้นๆ 
18. ลบเงื่อนไขตัวกรองข้อมูล 
19. เปลี่ยนปุ่มกรองข้อมูล 
20. คลิก “Related Topics” ซ่ึงจะนําคุณไปยังรายการหัวข้อย่อยของ
คําค้น 
21. เปลี่ยนปุ่มสืบค้นข้อมูล 

การสืบค้นขั้นสงู 

1. ป้อนคําค้นสําหรับการค้นหา 
2. เลือกหนึง่ในเขตข้อมูลหรือเขตข้อมูลทั้งหมด เพ่ือแสดงตัวอย่างผลการ
ค้นหา 
3. เลือกประเภทที่เก่ียวข้องของการคน้หาคําคน้ที่หลากหลาย 
4. เพ่ิมเขตข้อมูลสําหรับค้นหาเพ่ิมเติม 
5. สําหรับจัดหมวดหมู่ 
6. เลือกรายการที่แยกตามประเภท 
7. คลิกที่คําคน้เพ่ือแยกตามประเภทเพ่ิมเติม 
8. ค้นหาจากปี 
9. ค้นหาจากผู้ให้บริการเนื้อหา  
10. แสดงตัวอย่างผลการค้นหา 
11. คลิกหน้าปกเพ่ือดูรายละเอยีดของหนังสอืที่เลือกไว้ 
12. คลิกเพ่ือคน้หาผลจากสํานักพิมพ์หรือป ี 
13. คลิกเพ่ือดูประวัติการค้นหา 
14. ดูผลการค้นหาในรายละเอียด 
15. เม่ือเสร็จแลว้ให้คลิก “Search” เพ่ือดูผลการค้นหาในรายละเอียด 
16. ตั้งค่าอีกครัง้สาํหรับการค้นหาใหม่ 
17. กลับไปหน้าหลัก 



 

       iG Library plus เป็นรุ่นท่ีสามของฐานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้ตพีิมพ์ใน iG เครื่องมือค้นหานี้มี
หลากหลายและเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ซ่ึงช่วยให้ผู้ใช้สํารวจเนื้อหาจากคอลเล็กชั่นขนาดใหญ่ได ้ 
เซิร์ฟเวอร์ดชันีท่ีมีประสทิธิภาพสามารถรองรับเนื้อหาได้หลายภาษา, สืบค้นฉบับเตม็ และมีเครือ่งมือจัดกลุ่มเพื่อ
ช่วยให้ผู้ใช้ได้ผลลัพธ์ท่ีเก่ียวข้องมากท่ีสุด 

เครื่องมือที่ใช้ดู (ต่อ) 

1. แสดง / ซ่อน แผงควบคุมการอ่าน 
2. สืบค้นภายในหนังสือเล่มนี ้
3. ปุ่มการสืบค้น  
4. พิมพ์หน้า 
5. สารบัญเนื้อหา  
6. หน้าขนาดย่อ  
7. โหลดซํ้าหน้าปัจจุบัน และเครือ่งมือที่ใช้ในการดู 
8. หน้าแสดงพอดีกับความกว้างของหน้าต่าง 
9. แสดงหน้าให้พอดีกับขนาดหน้าต่าง  
10. พ้ืนที่การแสดงผลควบคุมแบบหด/ ขยาย  
11. ไปยังหน้าแรก 
12. ไปยังหน้าก่อนหน้านี ้
13. ใส่หมายเลขเพ่ือเปลี่ยนหน้า 
14. ไปยังหน้าถัดไป 
15. ไปยังหน้าสุดทา้ย 
16. แสดงผลหน้าเดียวในแนวต้ัง 
17. แสดงผลสองหน้าในแนวตัง้ 

18. คลิกเมาส์ซ้ายบนข้อความเพ่ือเลอืกข้อความนั้น คลกิเมาส์ขวาเพ่ือเปิด
เมนูฟังก์ชั่น  
19. ตั้งค่าการเลือกข้อความใหม่ 
20. คัดลอกข้อความที่เลือก 
21. ตัดภาพพ้ืนที่รูปภาพที่เลือก 
22. แปลข้อความที่เลือก 
23. พิมพ์บทปัจจุบัน (ใช้ได้เฉพาะหนงัสือบางเล่ม). 
24. พิมพ์หน้าปัจจุบัน 
25. พิมพ์จากช่วงหน้า 
26. ดาวน์โหลดบทปัจจุบัน (ใช้ได้เฉพาะหนังสือบางเล่ม) 
27. ดาวน์โหลดหนา้ปัจจุบัน 
28. ดาวน์โหลดจากช่วงหน้า 
29. ค้นหาทรัพยากรออนไลน ์

 

 
 


