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คูมือการใชงานระบบหนงัสอือิเล็กทรอนิสก Se-Ed E-library 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปนแหลงรวบรวม

และใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย การพัฒนาหรือการจัดหาระบบการบริการทรัพยากรสารสนเทศ

รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิสก ประเภท หนังสืออิเล็กทรอนิกส (Electronics Books) เพ่ือเปนทางเลือกสําหรับ

ผูใชบริการในยุคดิจิทัลที่สามารถเรียนรูเขาถึงความรูของทรัพยากรสารสนเทศไดทุกที่ทุกเวลาบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสําคัญในการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ให

ความสําคัญตอการอานหนังสือสื่อ การเรียนรู จึงจัดหาระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพ่ืองานบริการ สนับสนุนการ

เรียนการสอนและการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใชบริการที่เปนสมาชิกของงานบริการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  1. การเปนสมาชิกระบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส และสิทธขิอกําหนดการยืม – คืน ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส

แพลตฟอรม SE-ED E-Library 

          1.1 การเปนสมาชกิ ผูใชบริการที่สมัครเปนสมาชิกระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส แพลตฟอรม SE-ED        

E-Library ไดแก   นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ มหาวิทยาเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  สมัครเปนสมาชิกเขาใช

งาน ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ที่หองสมุดเคานเตอรบริการยืม-คนืช้ัน 4 หรือลงทะเบียนสมัครสมาชิกที ่ 

https://bit.ly/3hi9A0t เพือเปนขอมูลในการสราง login ในการเขาใชงาน ระบบจะแจง login การใชงานไปยัง 

ที่อยู E-mail ที่ระบุไวในแบบฟอรมการสมัครสมาชิก เมื่อผูใชบริการสมัครสมาชิกแลวจะเขาล็อกอินและยืมอาน   

E-Bookที่สวส.จัดซื้อไวที่ช้ันหนังสือสวนตัวและคลิกเปดอานได  

           1.2 สิทธใินการยืม E- Book ในระบบ ผูใชบริการสามารถยมืหนังสือไดคนละ 3  เลม ระยะเวลาการยืม

หนังสือ E-book  1 เลม มีอายุการยืม 5 วัน ระบบจะทําการคืนหนังสืออัตโนมัติหากถึงวันกําหนดคืน และ

ผูใชบริการสามารถทําการคนืกอนกําหนดคืนไดดวยตนเอง สมาชิกที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยไมมีคาใชจายใน

การใชบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3hi9A0t
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   2. การเขาใชบริการ ทีเ่ว็บไซต  https://se-ed.belibcloud.com/ ในโปรแกรม Google Chrome โดยมี

วิธีการใชงานดังน้ี  

          2.1 การเขาสูระบบ (Login)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 หนาจอแสดงการเขาสูระบบ 

 

หากตองการใหระบบ จําคารหัสผาน คลิกที่ชอง จําฉันไวในระบบ หากลืมรหัสผานใหคลิกที่ลมืรหัสผาน?                                                

กรณีลืมรหสัผาน คลิกที่เมนูลืมรหัสผาน? ที่หนา Login จะปรากฎ หนาจอดังภาพที่ 2 ใหใส E-mail ที่ระบุไวใน

การสมัครสมาชิก 2) กรอกขอมูลตัวอักษรตามที่ปรากฎในรูปภาพ  3) คลิกที่ปุมเปลี่ยนรหัสผาน ระบบจะแจง

รหัสผาน ไปยัง E-mail ใหไปตรวจสอบรหัสผานที่ E-mail ดังภาพที่ 2 

การเขาสูระบบ/ล็อกอินเขาใชงาน  ระบ ุgoogle mail ของมหาวิทยาลัย และรหสัผาน  

สําหรบัอาจารยเจาหนาที่  

                  อีเมล        ……@mail.rmutk.ac.th 

                     รหัสผาน    123456   (รหสัผานครั้งแรก เปน ตัวเลข 1 ถึง 6)   

            สาํหรับนักศึกษา 

                       อีเมล      รหัสนักศึกษาไมมีขีด@mail.rmutk.ac.th   

                      รหัสผาน  รหัสนักศึกษาไมมีขีด      

การเขาสูระบบ (Log in) 

1) ระบ ุgoogle mail ของ

มหาวิทยาลัย และรหสัผาน 

2) คลิกทีเ่มนูเขาสูระบ 

3) คลิกเขาสูระบบ 

 

mailto:%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%94@mail.rmutk.ac.th
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ภาพที่ 2  หนาจอแสดงการเปลี่ยนรหัสผาน 

         2.2 การล็อกอินเขาสูระบบสําเร็จ  จะปรากฏ ช่ือผูใช ช่ือมหาวิทยาลัย เมนูตางๆในการทํารายการ  ดัง

ภาพที่ 3  

ภาพที่ 3 หนาจอแสดงล็อกอินเขาสูระบบสําเร็จ 

1) ใหใส E-mail ที่ระบุไวใน

การสมัครสมาชิก

2) กรอกขอมูลตัวอักษรตามที่

ปรากฎในรูปภาพ

3) คลิกที่ปุมเปลี่ยนรหสัผาน
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   2.3 เมนสูวนบุคคล ประกอบดวย  5 เมนู ดังน้ี 1) ขอมูลสวนตัว 2) ช้ันวางหนังสือสวนตัว 3) รายการจอง  

4) รายการยืม 5) รายการคืน 

 
ภาพที่ 4 หนาจอแสดงเมนูสวนบุคคล 

 

                2.3.1 My Profile (ขอมูลสวนตัว) จะแสดงหนาขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก สมาชิกผูใชบริการระบบ  

E-Book ทําการแกไขขอมลู เพ่ิมขอมูล เพ่ิมรูปโปรไฟล เมือ่ผูใชบริการแกไขขอมูลสวนบุคคลแลว คลกิที่ปุม บันทึก 

ขอ้มูลสวนบุคคล ระบบจะบันทึกขอมูลใหเปนปจจุบันหรือตองการเปลี่ยนรหัสผานคลกิที่ปุมเมนูเปลีย่นรหัสผานได 

 
ภาพที่ 5 หนาจอการแกไขขอมูล My Profile ของสมาชิก  

 

               2.3.2 การเปลี่ยนรหัสผาน ผูใชบริการทําการเปลี่ยนรหัสผานไดเอง โดย 1) ระบุรหสัผานปจจุบัน         

2) ใสรหสัผานใหม (กําหนดตัวอักษร 4-13 ตัวอักษร) และ ใสขอมูลรหสัผานที่กําหนดขึ้นใหมอีกครั้งเพ่ือยืนยัน

หากตองการเปลี่ยนรหสัผาน

คลิกเปลี่ยนรหสัผาน 

เม่ือเพิ่มรปูโปรไฟล

ของสมาชิก   หรือ 

แกไขขอมูลแลว 

คลิกที่ปุมบันทกึ

ขอมูล 
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รหัสผานอีกครัง้ คลิกที่ ปุมเปลี่ยนรหัสผาน ระบบจะทําการเปลี่ยนรหสผานที่ผูใชบริการระบุไว หรือปุมยกเลิกเมื่อ

ไมตองการเปลี่ยนรหัสผานแลว 3) เมื่อเปลี่ยนรหัสผานสําเร็จ ที่หนา My Profile จะขึ้นขอความ รหัสผานของคุณ

ไดถูกแกไขเรียบรอยแลว                     

                          
ภาพที่ 6 หนาจอแสดงการเปลี่ยนรหัสผาน 

 

   2.4 หนาหลกั (MAIN MENU) คลิกที่ปุม MAIN MENU เพ่ือกลับสูหนาเมนูหลัก จะแสดงรายการ         

E-book ที่เขาระบบใหม (New Releases) หมวดหมูประเภททรัพยากรสารสนเทศเปน 1) E – book/ อีบุก      

2) Video Clips/ สื่อวิดีทัศน รายการทรพัยากรสารสนเทศที่มผีูใชมาก (Most Popular) รายการหนังสือที่

บรรณารักษเลอืก (Librarian's Choices) แสดงไวที่หนาเมนูหลัก 

 
ภาพที่ 7 หนาจอแสดง หนาเมนูหลัก (MAIN MENU) 

               2.4.1 การเลือกดูรายการ E-book ทั้งหมดที่หนาหลักคลิกที่เมนูเลือกดูทัง้หมด จะแสดงรายการ       

E-book ทั้งหมดที่มีในระบบ ดังภาพที่ 8 
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                                             ภาพที่ 8 หนาจอแสดงรายการ E-book ทั้งหมด 

 

             การเรียงลําดับการแสดงผล   ผูใชสามารถ

คลิกเลือกการแสดงผลใหระบบเรียงลําดับรายการ E-book ไดแก 1) เรียงลําดับจาก Popular E-book แสดง

รายการหนังสือที่ผูยืมมากทีสุ่ดไปหานอยที่สุด 2) Date เรียงลําดับ จากวันที่นํา E-book เขาระบบ 3) Title การ

แสดงผลการเรยีงลําดับช่ือเรื่อง โดยเริ่มจากช่ือเรื่องที่เปนตัวเลข ตัวอักษร ก-ฮ และตัวอักษร A-Z  4) Author 

เรียงลําดับจากชือผูแตง ตามตัวอักษร เชนเดียวกับช่ือเรื่อง และที่เมนู All ผูใชคลิกเลือกดูรายการ  E-book ตาม

หมวดหมูยอย ดังภาพที่ 9 
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ภาพที่ 9 หนาจอแสดงรายการ E-book ตามหมวดหมูยอย 

 

              2.4.2 แสดงรายละเอียดของหนังสือ (Book Detail) ประกอบดวย ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง ประเภท

ทรัพยากร จํานวนเลมที่ใหบริการ สถานะของหนังสือ การเพ่ิมเขาช้ันวาง 

 
ภาพที่ 10 หนาจอแสดงแสดงรายละเอียดของหนังสือ (Book Detail) 
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          MARC Information  แสดงขอมูลระเบียบของ E-Book 

 
ภาพที่ 11 หนาจอแสดง MARC Information 

 

          ฟงกช่ันแสดงความคิดเห็นทั้งหมด และชองการรวมแสดงความคิดเห็นในการใช E-book  โดยพิมพ

ขอความแสดงความคิดเห็นและกดปุม สงความคิดเห็น หรือการกดโหวต ใหคะแนนความพึงพอใจในการใช         

E-book  เลมน้ันๆ โดยกดทีปุ่ม รูปดาว                          

 
ภาพที่ 12 หนาจอฟงกช่ันอานความคิดเห็นทั้งหมดและการรวมแสดงความคิดเห็น 

 

              2.4.3 Video Clips (สื่อวิดีทัศน) แสดงรายการวิดีทัศน หากตองการเปดวิดีทัศน คลิกที่รปูวิดีทัศนที่ 

จะแสดงรายละเอียดของวิดีทศัน ดังภาพที่ 13  
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ภาพที่ 13 แสดงรายการ Video Clips (สือ่วิดีทัศน) 

 

            หากผูใช ตองการเปดดู Video Clips (สื่อวิดีทัศน) คลิกที่  URL ที่ เขตขอมลู Youtube ดัง

ภาพประกอบ 

                      

 
ภาพที่ 14 หนาจอแสดงรายละเอียดของวิดีทศัน 
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        2.5 การคนหาหนังสอื ใสคําคนในชองคนหาขอมูล ไดแก คําสําคญั ช่ือผูแตง เลข ISBN  

 
ภาพที่ 15 หนาจอแสดงชองใสคําคนที่หนาหลัก 

 

               ตัวอยางการใสคําคนหา วา “TOEIC” และกด ปุม enter จะแสดงผลลัพธดังภาพ    

 
ภาพที่ 16 หนาจอแสดงหนาจอผลลัพธการคนหา 

 

 

ใสค่น้สาํคญัท่ี

ตอ้งการคน้หา 



11 
 

สวส.ราชมงคลกรุงเทพ 
 

   2.6 การยืมหนังสือ  วิธีการยืมหนังสือ หากตองการจะอานหนังสือ 1) คลิกเลือกที่หนาปกหนังสือ ดังภาพ

ที่ 17 การคลิกเลือกหนังสือที่ตองการยืม 2)  หากตองการยืมอาน สถานะของหนังสือไมไดถูกยืม คลกิที่ปุม เพ่ิม

เขาช้ันวาง   3)  สถานะของหนังสือจะเปลี่ยนเปน อานเลมนี ้ระบบจะขึ้นขอความวา หนังสือ

เลมน้ีอยูบนช้ันวางของคุณแลว  คลิกที่ปุมอานเลมน้ีเพ่ือเปดอาน E-book ภาพประกอบดังภาพ 

หากช้ันวางหนังสือเต็มจํานวนระบบแจงเตือนวา จํานวนหนังสือลิขสิทธ์ิบนช้ันวางของคุณเต็มแลว (คณุสามารถยืม

หนังสือลิขสิทธ์ิไดไมเกิน 3 เลมตอครั้ง)  

        

 
ภาพที่ 17 หนาจอแสดงการคลิกเลือกหนังสือที่ตองการยืม 

 

 
ภาพที่ 18 แสดงการเพ่ิมหนังสือที่ช้ันวาง 

1.คลกิภาพปกหนังสอืที่

ต้องการยมื 

2. คลกิเพิ่มที่ชั้นวาง   
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ภาพที่ 19 หนาจอแสดงการคลิกอานหนังสือ 

        สิทธิการยืมหนังสือไวที่ช้ันหนังสือสวนตัว ผูใชระบบมีสิทธิยืมหนังสือไดสูงสุด จํานวน 3 เลม กําหนด

ระยะเวลาการยืมหนังสือ หนังสือ 1 เลมยืมได 5 วัน หากหนังสือที่ตองการยืมถูกยืมไป เต็มจํานวนการใหบริการ 

ผูใชบริการทําการจองหนังสือที่ตองการอานได   

 
ภาพที่ 20 แสดงหนาจอหนังสือ E-Book ทีกํ่าลังเปดอาน 

               
 

3.คลิกทีปุ่ม อานเลมนี ้  

4.คลิกเปดอาน ที่ E-Book 
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     2.7 การคนืหนังสือ ไปทีเ่มนูช้ันวางหนังสือสวนตัว  (My Shelf) คลกิที่ตัวเลมหนังสือที่ตองการคืน จะ

ปรากฎ สัญญาลักษณรูปหนังสือ คลิกเมื่อตองการเปดอานหนังสือ  และสัญญาลักษณถังขยะ  คลิก

ที่รูปถังขยะเมื่อตองการคืนหนังสือออกจากช้ันหนังสือสวนตัวกอนหมดอายุการยืม     

 

 
ภาพที่ 21 หนาจอแสดงช้ันวางหนังสือสวนตัว (My Shelf) 

 

 
ภาพที่ 22 หนาจอแสดงการคลิกอาน หรือการคืน E-Book ออกจากช้ันหนังสือสวนตัว 

 

คลิกที่รูปถังขยะเม่ือตองการ

คืนหนังสือออกจากชั้น

หนังสือสวนตัว       

 

คลิกที่รูปหนังสือเม่ือตองการ

อานหนังสือบนชั้นสวนตัว 
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  3. การเขาใชงานบนแอพพลเิคชัน่ การเขาใชงานบนระบบบนแอฟพลิเคชัน SE-ED E-Library  ใชงานไดรับ

ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยระบบปฏิบัติการ iOS สามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชันไดที่ App Store  

สําหรับระบบปฏิบัติการ Android ดาวนโหลด แอปพลิเคชันไดที่ Google Play Store   

 
ภาพที่ 23 แสดงไอคอนบนแอพพลิเคช่ัน Se-Ed E-library 

       3.1 การเขาสูระบบ (Login) บนแอพพลิเคชัน่  ลอ็กอินในการเขาใชงาน เหมือนกับการเขาใชงานเว็บไซต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 24 หนาจอแสดงการเขาสูระบบ (Login) บนแอพพลิเคช่ัน 

การเขาสูระบบ/ล็อกอินเขาใชงาน  ระบ ุgoogle mail ของมหาวิทยาลัย และรหสัผาน  

สําหรบัอาจารยเจาหนาที่  

                อีเมล        ……@mail.rmutk.ac.th 

รหัสผาน    123456   (รหสัผานครั้งแรก เปน ตัวเลข 1 ถึง 6) 

            สาํหรับนักศึกษา 

                       อีเมล      รหัสนักศึกษาไมมีขีด@mail.rmutk.ac.th   

                      รหัสผาน  รหัสนักศึกษาไมมีขีด      

การเขาสูระบบ (Log in) 

1) ระบ ุgoogle mail ของ

มหาวิทยาลัย และรหสัผาน 

2) คลิกทีเ่มนูเขาสูระบ 

3) คลิกเขาสูระบบ (login) 

 

1 

2 

3 

mailto:%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%94@mail.rmutk.ac.th
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     3.2 หนาหลัก บนแอพพลิเคชัน่  เมื่อล็อกอินเขาสูระบบไดแลว จะปรากฎหนาหลัก โดยแสดงเมนู 1) New 

Releases หนังสือมาใหม คลกิเลือกอานหนังสือได เมนู 2) Catagories แบงตามเปนหมวดหมู ไดแก ทรัพยากร

ประเภท    E-Books (อีบุค) และ Video Clips (สื่อวีดิทัศน) ดังภาพที่ 25 

  
ภาพที่ 25 หนาจอแสดงหนาหลักเมื่อเขาสูระบบ (Login) บนแอพพลิเคช่ัน 

 

     3.3 การเลือกอานหนังสือ ที่เมนู Categories ของรายการหนังสือ  คลิกที่เมนู ปุม E-books 2) จะปรากฎ

รายการหนังสือ เลือกหนังสอืที่ตองการอาน แบงตามการจัดเรียง ตามวันที่ (DATE) ของหนังสือที่มีการนําเขา

ระบบ ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อผูแตง (Auther) 3) เลือกรายการหนังสือตามหัวเรื่องของหนังสือคลิกทีปุ่ม  

          
ภาพที่ 26 ภาพแสดงหนาจอการเลือกอานหนังสือที่เมนู Categories 

1 2 3 
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     3.4 การคนหา E-book บนแอพพลเิคชัน่ วิธีการคนหา 1) คลิกที่รปูแวนขยาย 

 2. ปรากฎชองสืบคนขอมูล  (search)    

3) ใสคําคน (keyword) ในชองสืบคน  จะปรากฎรายการหนังสือที่เกี่ยวของ ดังภาพที่ 27 ตัวอยางการคนหาดวย

ค้ําคน (keyword)  

   
ภาพที่ 27 หนาจอแสดงคนหา E book โดยใช คําคน (keyword) 

 

     3.5 การยืม E- Book บนแอพพลิเคชั่น วิธีการยืม E- book 1) เมื่อเลือกหนังสือที่สนใจตองการเปดอาน 

คลิกที่ตวเลมหนังสือ จะแสดงรายละเอียดของหนังสือ จํานวนเลมของ E-book ที่ใหบริการ ถาตองการจะเขียน

รีวิวหรือแชรหนังสือใหเลือกที่ไอคอนน้ันๆ    2) หากตองการยืมหนังสืออานคลิกเลือกที่ปุม Download ระบบจะ

ทําการดาวนโหลดหนังสือเก็บไวในช้ันวางหนังสือ จะขึ้นขอความ “เพ่ิมหนังสือลงใน My shelf เรียบรอยแลว ให

คลิกที่ปุม ตกลง 3) คลิกที่ปุมไปที่ My shelf หนังสือจะถูกเก็บไวในช้ันวางหนังสือ (My shelf ) 4) ตองการเปด

อานหนังสือ ที่ช้ันหนังสือสวนตัว (My shelf)  คลิกที่ E- book ระบบจะดาวนโหลด  E-book หนังสือ 5)  คลิก

เปดอาน E-book   
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ภาพที่ 28 หนาจอแสดงขั้นตอนการยืม E- Book บนแอพพลิเคช่ัน 

1 2 

3 4 

5 

สัญลักษณตางๆ  

-Hight Light = ทาํแถบสีขอความ 

-Under line = ขีดเสนใตขอความ 

-Delete Hight Light = ลบแถบสี

ขอความ 

-Copy = คัดลอกขอความ 

-Translate = แปลขอความ 

-Search = คนหาคํา หรือ ขอความใน

หนังสอืเลมทีเ่ปดอาน 

 -Share = แบงปนหนงัสือหนาที่กําลังอาน

ไปยังเครือขายสังคมออนไลน 
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            แจงเตือนการยืมหนังสือที่ช้ันหนังสือเต็มจํานวนที่ระบบกําหนด กรณีที่หนังสือที่ช้ันหนังสือ มีจํานวนการ

ยืมครบตามที่กําหนด สวส.กําหนดใหสมาชิก ยืมหนังสือได คนละ 3 รายการ หนังสือ 1 รายการ ยืมได 5 วัน 

ระบบจะแจงเตือนเมื่อจะทําคลิกเปดที่ E – Book จะปรากฎขอความ “your circulating book shelf is max) 

ใหทําการคืนหนังสือที่ไมไดอานแลว และทําการยืมเลมที่ตองการโดยคลิกที่ตัวเลม E- Book  

    
ภาพที่ 29 หนาจอแสดงระบบแจงเตือนการยืมหนังสือที่ช้ันหนังสือเต็มจํานวนที่ระบบกําหนด  

 

     3.6 การจองหนังสือบนแอพพลเิคชั่น กรณีที่หนังสือที่จะยืมน้ันเปนหนังสือที่ถูกยมืโดยผูใชบริการคนอ่ืนกอน

แลวน้ัน เมื่อคลิกที่ E-book เพ่ือดูรายละเอียดของหนังสือ จะปรากฎปุม จองคิวเลมน้ี (Reserve) หากผูใชบริการ

ตองการยืมหนังสืออาน คลิกที่ ปุมจองหนังสือเลมน้ี ระบบจะแจงเตือนขอความไปยัง E-mail ทีใ่ชในการล็อกอิน

เขาสูระบบของผูใชบริการ ดังภาพที่ 30  

                                      
ภาพที่ 30 หนาจอแสดงการจอหนังสือที่ถูกยืม 
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   3.7 การคนืหนังสือ E- Book บนแอพพลิเคชัน่ ทีท่ําการยืม หากหนังสือถึงกําหนดคืนจะหายไปจากระบบของ

ผูใชบริการโดยอัตโนมัติ หากผูใชบริการสามารถทําการคนืหนังสือกอนกําหนดการคืน ไปที่  1) เมนูช้ันหนังสือ

สวนตัว (My Shef) 2) คลิกทีปุ่มรุป ถังขยะ เลือกหนังสือที่ตองการลบออกจากช้ัน 3) คลิกที่ ปุม ตกลง เพ่ือยืนยัน

การคืนหนังสือหรือการลบรายการหนังสือออกจากช้ันหนังสือสวนตัวได ดังภาพที่ 31 

                                     
 

 
ภาพที่ 31   การคืนหรือการลบ E-book ออกจากช้ันหนังสือสวนตัว 

 

 

1 2 

3 
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   3.8 ขอมูลสวนตัวบนแอพพลิเคชั่น ประกอบดวย เมนู 1)  เมนูรายการจอง (Reserving List) ดูรายการ

หนังสือที่ผูใชบริการทําการจอง  2) เมนูรายการยืม (Borrowing List) เรียกดูรายการยืมที่มีอยูในช้ันหนังสือ

สวนตัว 3) รายการคืน (Returning List)  เรียกดูรายการหนังสือที่เคยยืมและทําการคืนแลว 4) เมนูชวยเหลือ มี

วิธีการใชงานในเมนูตางๆ ในแอพพลิเคช่ัน 5) ออกจากระบบ คลิกที่ปุมออกจากระบบเมื่อตองการออกจากการใช

งาน แอพพลิเคช่ัน 

                            
ภาพที่ 32 หนาจดแสดงเมนูขอมูลสวนตัวบนแอพพลิเคช่ัน 
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