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หน้าจอหลัก Home Page
สามารถเลือกดขูอ้มลูไดท้ัง้แบบ Database และ Basic category
1. Database เลือกดขูอ้มลูตามช่ือส านกัพิมพห์รอืผูผ้ลติ
2. Basic category เลือกดขูอ้มลูตามสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมศาสตร,์ วิทยาศาสตร,์ 

กฏหมาย , ธุรกิจและการจดัการ เป็นตน้
3. Show all titles คน้หารายช่ือหนงัสือทัง้หมดท่ีทางสถาบนับอกรบั
4. Show Basic category เลือกดขูอ้มลูตามสาขาวิชา 
5. เมนใูนการสืบคน้ Title, ISBN, Full text, Author

หมายเหตุ: การใช้งานต้องอยู่ภายใต้อนิเตอรข์องสถาบัน หรือหากใช้งานนอกสถาบัน 
จ าเป็นต้องใช้งานผ่าน VPN - Ezproxy ของหน่วยงานน้ันๆ สอบถามเพิม่เตมิได้ทีเ่จ้า
หน้าบรรณารักษ์
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ปรบัเปลี่ยนเมนภูาษา



Search และการกรองข้อมูล Browse
คน้ไดจ้าก ช่ือหนงัสือ (Title) ช่ือผูแ้ต่ง (Author) หรอื 
ISBN ผลลพัธท่ี์ไดส้ามารถกรองตามประเภท
ของหนงัสือ (Material Type) กรองตามปีพิมพ ์
(Publication Year) กรองตามสาขาวิชา 
(Category) เป็นตน้
1. Advanced Search 

Advanced search เป็นการคน้หาแบบ
ละเอียด สามารถพิมพค์ าคน้หาใดๆ ลงไปในพืน้ที่ใส่
ค  าคน้หาได ้จากนัน้ใหเ้ลือกตวักรอง 
เช่น พิมพ ์John Locke จากนัน้ คลกิเลือก All 
Fields เป็น Author(ผูเ้ขียน) เป็นตน้ และยงั
สามารถเพิ่มการกรองขอ้มลูต่อไปไดอี้ก โดยคลิก 
เลือก  Add row Search

2. Search History
เป็นการเก็บค าคน้หาท่ีเราคน้หาไปแลว้

3. Recent View
เป็นการบนัทกึหนงัสือที่เราคลกิเขา้มาดจูากการคน้หา

4. Saved list
หากสนใจหนงัสือเลม่ไหนสามารถ save เพ่ือเก็บไว้
อ่าน หรอื export เป็นไฟล ์excel เพ่ือดรูายการ 
รายละเอียดหนงัสือที่ save ไวไ้ด้

5.User guide 
แนะน าวิธีการใชง้าน

6. Personal account
เป็นการลงช่ือ เขา้ใชง้านผ่าน 

7.Sign out 
ออกจากระบบ
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การอ่านหนังสือ
(Reading & Tools)

1. Read ค าสั่งอ่านหนงัสือ
แบบออนไลน ์(Online 
Reading) ดว้ย
เทคโนโลยีตวัอ่าน 
iViewer

2. Read on App เป็น
การอ่านหนงัสือบน 
Mobile 
Application

3. Add to save list 
เป็นการบนัทกึรายการ
หนงัสือที่สนใจไวส้  าหรบั
อ่านภายหลงั หรอืเพ่ือ 
export ขอ้มลูต่างๆ 
ของหนงัสือ เช่น Eisbn, 
author, year เป็น
ไฟล ์excel

4. Sort by คือการตัง้คา่
แสดงขอ้มลู หรอื การ
เรยีงล าดบัขอ้มลู เช่น การ
เรยีงจากปีลา่สดุไปปีเก่า 
หรอื เรยีงตามช่ือหนงัสือ 
จาก A-z หรอื z-a
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Online Reading
ดว้ยเทคโนโลยีตวัอ่าน iViewer

1) Crop Image สามารถดาวนโ์หลดหรอืsaveรูปภาพท่ีตอ้งการ
ไวใ้ชง้านได้

2) Copy Text เป็นการคดัลอกขอ้ความท่ีตอ้งการใช ้โดยจะมี
citation แนบทา้ยใหอ้ตัโนมตัิ ซึ่งง่ายต่อการอา้งอิง

3) Translate to เป็นการแปลภาษาจากขอ้ความ โดยสามารถ
เลือกแปลไดม้ากถึง 40 ภาษา

4) Print this page เป็นการ print หนงัสือหนา้ท่ีสนใจ
5) Download this page เป็นการ download หนา้

รายการท่ีเราสนใจไวใ้ชง้านใหรู้ปแบบ PDF

หมายเหตุ Download, Print เป็นตามเงือ่นไขของส านักพมิพ์
ก าหนด 4
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Read on App 
เป็นการอ่านหนงัสือบน Mobile Application 

ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการติดตั้งแอพพลิเคชัน่ท่ีมีช่ือวา่ IGP Reader 
ดาวนโ์หลดผา่น App Store หรอื Play Store

iGP Reader



Download App

ขัน้ตอน
1. ลงทะเบียนจากการใช ้

Gmail, Facebook หรอื 
ลงทะเบียนใหม่

2. ก าหนดวนัท่ีตอ้งการยืมแบบ 
Offline สงูสดุ 14 วนั

3. น ารหสัท่ีไดใ้สใ่น App IGP

Reader บนมือถือของทา่น 
ซึง่ท่านสามารถอา่นหนงัสอื
นอกสถาบนัได ้โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งมี internet
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