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หน้าจอหลัก (Home Page)
สามารถเลือกดขูอ้มลูไดท้ัง้แบบ Category และ Databases 
1. Category เลือกดขูอ้มลูตามสาขาวิชา เชน่ วิศวกรรมศาสตร,์ 

วิทยาศาสตร,์ กฏหมาย , ธรุกิจและการจดัการ เป็นตน้
2. Databases เลือกดขูอ้มลูตามช่ือส านกัพิมพห์รอืผูผ้ลิต
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Browse ช่องสืบค้น (Search) และการกรองข้อมูล 
(Browse)
คน้ไดจ้าก ช่ือหนงัสือ (Title), ชื่อผูแ้ตง่ 
(Author) หรอื ISBN ผลลพัธท์ี่ไดส้ามารถกรอง
ตามประเภทของหนงัสือ (Material Type) 
กรองตามปีพิมพ ์(Publication Year) กรอง
ตามสาขาวิชา (Category) เป็นตน้

1. Advanced Search 
Advanced search เป็นการ

คน้หาแบบละเอียด สามารถพิมพค์  าคน้หา
ใดๆ ลงไปในพืน้ที่ใสค่  าคน้หาได ้จากนัน้ให้
เลือกตวักรอง เชน่ พิมพ ์John Locke 
จากนัน้ คลิกเลือก All Fields เป็น 
Author(ผูเ้ขียน) เป็นตน้ และยงัสามารถ
เพิ่มการกรองขอ้มลูตอ่ไปไดอ้ีก โดยคลกิ เลือก 

Add row จากนัน้กด Search

2. Search History
เป็นการเก็บค าคน้หาที่เราคน้หาไปแลว้

3. Recent View
เป็นการบนัทกึหนงัสือที่เราคลิกเขา้มา

ดจูากการคน้หา
4. Saved list

หากสนใจหนงัสือเลม่ไหนสามารถ 
save เพ่ือเก็บไวอ้า่น หรอื export เป็นไฟล์
excel เพ่ือดรูายการ รายละเอียดหนงัสือที่ 

save ไวไ้ด้
5. Sign In

เป็นการลงช่ือ Login เขา้ใชง้านผ่าน 
ID/Password เพ่ือเขา้ใชง้านนอกสถาบนั
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การอ่านหนังสือ (Reading
& Tools)

1. Read ค าสั่งอา่นหนงัสือ
แบบออนไลน ์(Online 
Reading) ดว้ย
เทคโนโลยีตวัอา่น 
iViewer

2. Read on App เป็น
การอา่นหนงัสือบน 
Mobile 
Application

3. Add to save list 

เป็นการบนัทกึรายการ
หนงัสือที่สนใจไวส้  าหรบั
อา่นภายหลงั หรอืเพ่ือ
export ขอ้มลูตา่งๆ ของ
หนงัสือ เชน่ Eisbn, 
author, year เป็น
ไฟล ์excel

4. Sort by คือการตัง้คา่
แสดงขอ้มลู หรอื การ
เรยีงล าดบัขอ้มลู เชน่ การ
เรยีงจากปีลา่สดุไปปีเก่า 
หรอื เรยีงตามชื่อหนงัสือ 
จาก A-z หรอื z-a
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Read การอ่านออนไลน ์(Online Reading) ด้วยเทคโนโลยี
ตัวอ่าน iViewer

1) Crop Image สามารถดาวนโ์หลดหรอืsaveรูปภาพที่ตอ้งการ
ไวใ้ชง้านได้

2) Copy Text เป็นการคดัลอกขอ้ความที่ตอ้งการใช ้โดยจะมี
citation แนบทา้ยใหอ้ตัโนมตัิ ซึง่งา่ยตอ่การอา้งอิง

3) Translate to เป็นการแปลภาษาจากขอ้ความ โดยสามารถ
เลือกแปลไดม้ากถึง 40 ภาษา

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

รายการที่เราสนใจไวใ้ชง้านใหรู้ปแบบ PDF
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Read on App เป็นการอ่านหนงัสือบน Mobile Application 
ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการติดตั้งแอพพลิเคชัน่ท่ีมีช่ือวา่ IGP Reader โดยสามารถ
หาไดจ้าก App Store ในกรณีท่ีใชง้านบนระบบ IOS และจาก Play 
Store ในกรณีท่ีใชง้านบนระบบ Android หรือสแกนผา่น QR CODE 
ตามภาพ iGP Reader (iOS / Android)



Download App

การอ่าน Offline ผ่าน Mobile 
APP
1. ลงทะเบียนจากการใช ้

Gmail, Facebook หรือ 
ลงทะเบียนใหม่

2. ก าหนดวนัท่ีตอ้งการยืมแบบ 
Offine สงูสดุ 14 วนั

3. น ารหสัท่ีไดใ้ส่ใน App IGP 
Reader บนมือถือของท่าน 
ซึง่ท่านสามารถอา่นหนงัสือ
นอกสถาบนัได ้โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งมี internet
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