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ก่อนการใช้งาน eBooks 
ผู้ใช้จ ำเป็นต้อง 

1. ลงทะเบียนเป็นสมำชกิในระบบ EDS เพื่อเก็บข้อมูลในกำร download หนังสือในช่วงเวลำที่ก ำหนด 

a.  กดปุ่ม ‘Sign In’ ตรงแถบเมนูบำร์ด้ำนบน 

 
b. Create new account 

 
c. กรอกข้อมูลท่ีก ำหนด เพื่อตัง้คำ่ username และ password 

 
 

Help Sheet 
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2. [Only for offline eBooks(download)] ติดตั้ง Adobe® Digital Editions 1.7.1 or higher (Windows) หรือ 

BlueFire Reader (iOS เช่น iPhone หรือ iPad)  

a. Download Adobe® Digital Editions จำก http://www.adobe.com/products/digitaleditions 

b. หำกเป็น iOS device ให้เขำ้ไปท่ี App Store เพื่อ download BlueFire Reader 

3. [Only for offline eBooks(download)]ลงทะเบียนเป็นสมำชิกในระบบ Adobe เพื่อขอรับ Adobe ID จำก URL : 

https://www.adobe.com/account/sign-

in.adobedotcom.html?returnURL=http%253A%252F%252Fwww.adobe.com%252F และ เลือก ‘Don’t have 

an Adobe ID’ เพื่อ ลงทะเบียนขอรับ  Adobe ID 

 

http://www.adobe.com/products/digitaleditions/
https://www.adobe.com/account/sign-in.adobedotcom.html?returnURL=http%253A%252F%252Fwww.adobe.com%252F
https://www.adobe.com/account/sign-in.adobedotcom.html?returnURL=http%253A%252F%252Fwww.adobe.com%252F
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กำรค้นหำส ำหรับ eBooks 

เมื่อต้องกำรค้นหำข้อมูลเฉพำะ eBooks  สำมำรถท ำได้โดย  

1. ใช้กำรสืบค้นข้อมูลผ่ำนทำง EDS Single Search  

 

 

2. เลือก ‘Show more’ ในส่วนของ Source Type ที่อยู่บริเวณแถบเมนูทำงซำ้ย 
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3. เลือก eBooks source type กดปุ่ม Update เพื่อท ำกำรกรองผลกำรค้นหำเฉพำะ ข้อมูล eBooks 

หมำยเหตุ :  ส ำหรับ Publication บำงที่ อำจจะรวมข้อมูล eBooks และ Book เข้ำไว้ในประเภทเดียวกัน  

 
4. ผลลัพธ์ในกำรค้นหำจะปรำกฏเฉพำะ ข้อมูลประเภท eBooks 

ข้อแนะน ำ ก่อนกำรค้นหำ EBooks ควร Log in เข้ำสู่ระบบ EDS ก่อน 

 

การใช้งาน eBooks 
ผู้ใช้งำนสำมำรถอำ่น eBooks ได้ ทั้งแบบ on line (เชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต) และแบบ offline (ดำวน์โหลดหนังสือ มำอ่ำนไดใ้น
ระยะเวลำที่ก ำหนด) 

 

หำกเป็นกำรอ่ำน  eBooks online ผู้ใชง้ำน สำมำรถเลือก  เพื่อเรียกอ่าน EBooks ได้ทันท ี
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กำรดำวน์โหลด eBooks (offline) 

1. เลือก  Download (Offline) ส ำหรับหนังสือท่ีต้องกำร 

 

 

 

2. เลือก  Checkout & Download และดำวน์โหลดหนงัสือ. 

 

3. หนังสือที่ถูกดำวน์โหลดไปจะปรำกฏอยู่ใน Check out folder ในข้อมูลสมำชกิ EDS 
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4. หำกผู้ใช้ลงโปรแกรม Adobe® Digital Editions หรือ BlueFire Reader  โปรแกรมจะถูกเรียกขึ้นมำโดยอตัโนมัติ  

 

 

หมำยเหตุ ในกำรใช้งำน Adobe® Digital Editions หรือ BlueFire Reader  จ ำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับ Adobe ID 

ตำมที่ไดก้ล่ำวใน  หัวข้อ ก่อนกำรใช้งำน eBooks 


