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www. facebook.com/FilpBookSoft
www.flipbooksoft.com

flipbooksoft.com

ลดการใช้กระดาษด้วยการเปลี�ยนมาใช้ flipbook

ฟรี! ไม่ต้องติดตั�งโปรแกรม ไม่เสียค่าลิขสิทธิ�

สร้างได้ง่ายและรวดเร็วจากไฟล์ PDF ผ่านหน้าเว็บไซต์

พร้อมแชร์ไปบนเว็บไซต์ต่างๆ และ social media 
อย่าง Facebook, Twitter เป็นต้น
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วิธีการสร้างอบุ๊ีคด้วย flipbooksoft.com 

ดรสย 
filpbook 

รูจ้กักบั Flipbook   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนันีม้ีซอฟท์แวร์ส าหรับใช้สร้างอีบุ๊คอยู่มากมาย แต่ยงัไม่มีซอฟท์แวร์ตวัไหนที่จะเปิดให้คณุสามารถสร้างอีบุ๊คผ่าน

ทางหน้าเว็บไซต์ได้เลย  

Flipbook ถือเป็นนวตักรรมซอฟท์แวร์ทางด้านการศึกษาและการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ที่ให้บริการ

สร้างอีบุ๊คผ่านทางเว็บไซต์ www.flipbooksoft.com ซึ่งนบัว่าเป็นเว็บไซต์แรกของเมืองไทย ที่เปิดให้บริการแก่บคุคล

ทัว่ไป องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการสร้างอีบุ๊ค อีโบรชวัร์ และอีแคตตาล็อก สามารถเข้ามาใช้บริการนีผ้่านทาง

หน้าเว็บไซต์ได้ฟรี โดยไมต้่องเสยีคา่ใช้จ่ายใดๆ เพียงแคท่า่นจะต้องจดัเตรียมไฟล์เอกสารที่ต้องการสร้างเป็นอีบุ๊คให้อยู่ใน

รูปแบบของไฟล์ PDF ก่อนเทา่นัน้ ซึง่ก็ไมใ่ช่เร่ืองที่ยุ่งยากแต่อย่างใด เพราะท่านสามารถสร้างไฟล์ PDF ได้จากโปรแกรม

เอกสารอย่าง Microsoft Office ได้อย่างสะดวก อีกทัง้ท่านยงัสามารถเผยแพร่อีบุ๊คที่ท่านสร้างขึน้ไปยงักลุม่เพื่อนและ

ผู้อื่นผา่นทางหน้าเว็บไซต์และ Social Media อยา่ง Facebook Twitter ได้อีกด้วย 

 

วธีิการสร้างอีบุ๊คด้วย  

 flipbooksoft.com 

 

Home     Books     Member     Features     Support     About     Contact  

filpbook 
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วิธีการสร้างอบุ๊ีคด้วย flipbooksoft.com 

ดรสย 
filpbook 

สารบญั 

2     รู้จักกับ Flipbook 

5 - 8    การลงทะเบียนสมาชิกใหม ่  

 การลงทะเบียนด้วย Facebook 

 การลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ 

9 - 10 การ Login เข้าสู่ระบบ 

 การ Login ด้วย Facebook 

 การ Login ผ่านหน้าเว็บไซต์ 

 

11 - 13    การจัดการหน้า My book  

 การแก้ไข Profile 

 การเปลี่ยนรูปภาพ 

 การเปลี่ยน Theme หน้า My book  

14 - 16 การสร้างหนังสือใหม่ (Create New Book) 
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วิธีการสร้างอบุ๊ีคด้วย flipbooksoft.com 

ดรสย 
filpbook 

17    การลบหรือแก้ไขหนังสือเล่มเดมิ 

18 - 19 การใช้งานอีบุ๊คที่สร้างด้วย Flipbooksoft.com   

19   การแชร์อีบุ๊คบน Social Media 

20   การสร้างท่ีค่ันหนังสือ (Create Bookmark) 

21   การสร้างกระดาษโน้ต (Create Note) 

22 - 23  การติดตั้งอีบุ๊ค (Embed) ที่สร้างด้วย 

Flipbooksoft.com บนเว็บไซตข์องตัวเอง   

23   ความต้องการของระบบ 

23   อื่น ๆ 
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วิธีการสร้างอบุ๊ีคด้วย flipbooksoft.com 

ดรสย 
filpbook 

Fields with * are required. 

Username  *  

Password *  

Minimal password length 4 symbols. 

Retype password *  

E-mail *  

การลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 

ส าหรับสมาชิกใหม ่สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิก Flipbooksoft.com  ได้ 2 ทาง ดงัตอ่ไปนี ้

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ผ่านทาง Facebook  
ผู้ใช้งานท่ีม ีFacebook ขอตนเอง สามารถลงทะเบยีนได้งา่ย ๆ กบั Facebook ดงันีค้ะ่ 
1) คลกิที่ปุ่ ม “register” ที่อยูด้่านบนสดุของหน้าเว็บไซต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) เลอืกกดปุ่ ม “Login with Facebook”    ในหน้า Registration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลกิที่ปุ่ ม “register” 

หน้าแรก    หนังสอื     เพื่อนสมาชิก     คุณสมบตั ิ    ถาม-ตอบ     เกี่ยวกับเรา  

register   login  

Login with Facebook 

If you have Facebook account, you can use it to log in to FlipBookSoft. It's fast 

and easy. We don't share any of your FlipBookSoft data with Facebook, maybe 

we'll post something to your Facebook wall. 

Login with Facebook 

คลกิที่ปุ่ ม “Login with Facebook” 
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วิธีการสร้างอบุ๊ีคด้วย flipbooksoft.com 

ดรสย 
filpbook 

3) จะแสดงหน้าตา่ง Request for Permission ของ Facebook  กดปุ่ ม   เพื่อยอมรับการ
ลงทะเบียน Flipbooksoft  ผา่นหน้า Facebook ของคณุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) เสร็จเรียบร้อยแล้ว หลงัจากนัน้ ระบบจะแสดงหน้า Setting Profile ของคณุ 

 

เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว 

จะแสดงหน้า Profile settings 

ของคณุทนัที 

Allow 

FilpBookSoft is requesting permission to do the following: 

Request for Permission 

Access my basic information 

Includes name,  profile picture, gender, network, user ID, list of 

friends, and any other information I’ve shared with everyone. 

 

Send me email 

FilpBookSoft may email me directly at kesy kesy@hotmail.co.th 

Change 

By proceeding, you agree to the FilpBookSoft  Terms of Service and Privacy Policy Report App 

Logged in as Kessy Sands (Not You?) 

FilpBookSoft 

filpbook 

Allow    Don’t Allow 

คลกิที่ปุ่ ม “Allow” 

เพื่อยอมรับการ Register ผา่น 

Facebook ของทา่น 

TNT Media’s profile setting 
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วิธีการสร้างอบุ๊ีคด้วย flipbooksoft.com 

ดรสย 
filpbook 

Fields with * are required. 

Username  *  

Password *  

Minimal password length 4 symbols. 

Retype password *  

E-mail *  

First Name *  

Last Name *  

Verification code  

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Flipbooksoft.com 
1) คลกิที่ปุ่ ม “register” ที่อยูด้่านบนสดุของหน้าเว็บไซต์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

2) จะแสดงหน้า Registration ให้กรอกข้อมลูเพื่อสมคัรเป็นสมาชิกใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าแรก    หนังสอื     เพื่อนสมาชิก     คุณสมบตั ิ    ถาม-ตอบ     เกี่ยวกับเรา  

register   login  

คลกิที่ปุ่ ม “register” 

 

If you have Facebook account, you can use it to log in to FlipBookSoft. It's fast 

and easy. We don't share any of your FlipBookSoft data with Facebook, maybe 

we'll post something to your Facebook wall. 

กรอกข้อมลูสว่นตวัเพื่อลงทะเบียนเป็น

สมาชิกใหม ่ผา่นทางหน้าเว็บไซต์ 

Flipbooksoft.com 
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วิธีการสร้างอบุ๊ีคด้วย flipbooksoft.com 

ดรสย 
filpbook 

 Username:    ก าหนดช่ือผู้ใช้งาน 

 Password:   ก าหนดรหสัผา่น 

 Retype password:   ใสร่หสัผา่นซ า้อีกครัง้ 

 E-mail:  ใสอ่ีเมล์ของตนเอง (ควรใสเ่ป็นอีเมล์จริงของทา่น เพราะวา่ระบบจะสง่อีเมล์ไป ยืนยนัการ
สมคัรสมาชิกใหมไ่ปท่ีอีเมล์นี)้ 

 First Name:  ใสช่ื่อจริงของทา่น 

 Last Name:  ใสน่ามสกลุจริงของทา่น 

 Verification Code:  ใสก่ลุม่ตวัอกัษรท่ีแสดงอยูน่ี ้เพื่อยืนยนัความมีตวัตนของทา่น 
3) กดปุ่ ม                                 เพื่อสง่ข้อมลูของทา่น 
4) ที่หน้าเว็บจะแสดงข้อความ “Thank you for your registration. Please check your email.” 

 
เพื่อแจ้งเตือนให้ทา่น โปรดเช็คทีอ่ีเมล์ของทา่นเพื่อคลกิยืนยนัเป็นการสมาชิกกลบัมายงัระบบอีกครัง้ 

5) หลงัจากนัน้ให้ทา่นเช็คอีเมล์ของทา่นและยืนยนัการสมคัรสมาชิก 

 
 
 
 

6) เสร็จเรียบร้อยแล้วทา่นก็สามารถลอ็คอินเข้าสูร่ะบบได้ทนัที 
 
 
 
 

 
 

 

คลกิที่นี่เพื่อยืนยนัการสมคัรสมาชิกใหม ่

Registration 

Thank you for your registration. Please check your email. 
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วิธีการสร้างอบุ๊ีคด้วย flipbooksoft.com 

ดรสย 
filpbook 

การ Login เขา้สู่ระบบ 

การ Login เข้าสู่ระบบด้วย Facebook 

1) คลกิที่ปุ่ ม “login” ที่อยูด้่านบนสดุของหน้าเว็บไซต์   

 

2) คลิกท่ีปุ่ ม  เพ่ือเข้าสูร่ะบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) เพียงเทา่นีท้า่นก็สามารถล็อคอินเข้าสูร่ะบบได้ทนัที 

Note 2: หากทา่นลอ็คอินผา่น Facebook ของทา่นรูปภาพของท่าน จะแสดงตามการตัง้ค่ารูปประจ าตวั
ใน facebook ของทา่น ถ้าหากต้องการเปลี่ยนรูปภาพ สามารถแก้ไขได้โดยการคลิกที่ปุ่ ม “Edit Profile” 

ในหน้า Profile Setting แล้วท าการ Upload file ไฟล์รูปภาพใหม ่

 

 

 

กดปุ่ ม “Login with Facebook” 
เพื่อเข้าสูร่ะบบ 

register   login  

Login with Facebook 

Login  

Registration | Lost Password? 
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วิธีการสร้างอบุ๊ีคด้วย flipbooksoft.com 

ดรสย 
filpbook 

การ Login เข้าสู่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 

1) คลกิที่ปุ่ ม “login” ที่อยูด้่านบนสดุของหน้าเว็บไซต์   

 

2) คลิกท่ีปุ่ ม  เพ่ือเข้าสูร่ะบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) เพียงเทา่นีท้า่นก็สามารถล็อคอินเข้าสูร่ะบบได้ทนัที 

 

 

 

 

ใส ่Username และ Password 

แล้วกดปุ่ ม “Login” เพื่อลอ็คอิน 
เข้าสูร่ะบบตามปกต ิ

 

 

register   login  

Login with Facebook 

Login  

Registration | Lost Password? 
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วิธีการสร้างอบุ๊ีคด้วย flipbooksoft.com 

ดรสย 
filpbook 

การจดัการหนา้ My book 

การแก้ไข Profile 

1) คลิกท่ี “Profile”  ท่ีอยู่ด้านบนสดุของเว็บไซต์ 
2) ระบบจะแสดงรายละเอียดหน้า Profile ของสมาชิกขึน้มา คลิกท่ีค าวา่ “Edit Profile” เพ่ือเข้า

ไปแก้ไขข้อมลู 

 
3) ท าการแก้ไขข้อมลูสว่นตวั ตามท่ีต้องการ  ท่ีหน้า Edit profile 

 
 

4) กดปุ่ ม  เพ่ือบนัทกึข้อมลู Save 
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วิธีการสร้างอบุ๊ีคด้วย flipbooksoft.com 

ดรสย 
filpbook 

การเปล่ียนรูปภาพ 

 

1) คลิกท่ี “Edit profile” 
2) คลิกท่ีปุ่ ม                                เพ่ืออพัโหลดรูปภาพประจ าตวัใหม่ 
3) กดปุ่ ม “Save” เพ่ือบนัทึก 

การเปล่ียน Theme ของหน้า Profile ตนเอง  

1) คลิกท่ี “Profile” 

2) คลิกท่ี “Change theme”    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) เลือก Theme ท่ีต้องการ แล้วกดปุ่ ม “Save” เพ่ือบนัทกึ 

รูปภาพประจ าตัวที่ Profile หาก login 

ด้วย Facebook จะแสดงเป็นรูป
เดียวกับรูปประจ าตัวใน Facebook 

คลิกท่ีเมน ูChange theme 

Upload 
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วิธีการสร้างอบุ๊ีคด้วย flipbooksoft.com 

ดรสย 
filpbook 

 
 

4) ระบบจะแสดงข้อความวา่ได้ท าการเปล่ียน Theme ใหมใ่ห้คณุแล้ว และสามารถดผูลลพัธ์ให้ท่ี
หน้า My Books ของคณุ หรือคลิกท่ี “your new profile” เพ่ือเข้าดไูด้เลย 

 
 

 
 

ตัวอย่างการเปลี่ยนหน้า Theme 

 
 

เลือก Theme ท่ีต้องการ แล้วกดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทกึ 

:) You have now changed you user profile theme check it out here: your new profile 
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วิธีการสร้างอบุ๊ีคด้วย flipbooksoft.com 

ดรสย 
filpbook 

การสรา้งอีบุค๊ดว้ย Flipbooksoft.com 

ก่อนอื่นคณุต้องเตรียมไฟล์ PDF ของคณุก่อน เพราะไฟล์ PDF นีจ้ะเป็นสว่นส าคญัที่ท าให้อีบุ๊คของคณุ สวยงาม น่าอ่าน 
และยงัสามารถใช้งานร่วมกบั Flipbooksoft.com ได้ดีอีกด้วย 

 ส าหรับผู้ที่ยงัไม่มีประสบการณ์ในการสร้างไฟล์ PDF เรามาเร่ิมต้นกนัที่การสร้างไฟล์ PDF ที่สามารถใช้งาน
ร่วมกบั Flipbooksoft.com ได้ดีกนัเลย 

 ไฟล์ PDF จะต้องเป็นชนิดหน้าเดี่ยว ที่ถกูจดัเรียงล าดบัของหน้าหนงัสอืไว้อยา่งเป็นระเบียบแล้วเช่น 1, 2, 3, …., 

10, 11, 12 เป็นต้น  

 ไฟล์ PDF ที่ใช้ควรมีขนาดมาตรฐานเช่น A4 สามารถเลอืกใช้ได้ทัง้แนวตัง้และแนวนอน (แตค่วรเลือกใช้อย่างใด
อยา่งหนึง่เทา่นัน้ ไมป่นกนั) และควรจดัให้ขนาดของหน้าหนงัสอืในไฟล์ PDF มีขนาดเทา่กนัทกุหน้าด้วย 

 หนงัสอืของคณุสามารถมีเนือ้หาได้ทัง้ชนิดที่เป็นข้อความและรูปภาพประกอบ โดยขนาดของไฟล์ที่บนัทึกต้องมี
ขนาดไมเ่กินกวา่ 30 MB 

 การก าหนดสทีี่จะใช้ในไฟล์ PDF ต้องท าการก าหนดคา่สเีป็นชนิด RGB หรือสีจริง ไม่ควรใช้ค่าสีชนิด CMYK ซึ่ง
เป็นคา่สทีี่เหมาะส าหรับการพิมพ์ เพราะจะท าให้สทีี่แสดงผลออกมาทางหน้าเว็บไซต์มีความผิดเพีย้นไปจากสีที่
ก าหนดได้ 

 ส าหรับบางท่านที่สร้าง PDF จากโปรแกรมแต่งภาพและจัดหน้าหนังสือเช่น Adobe Illustrator, Adobe 
InDesign หรือ Corel Draw ขอแนะน าให้ท่านท าการฝังฟอนท์ (Font Embedding) ด้วยทกุครัง้ เพื่อไม่ให้เกิด
ความผิดเพีย้นในการแสดงผล     

Note 1: คุณรู้หรือไม่ว่า? Microsoft Office ช่วยให้คณุสามารถสร้างไฟล์ PDF ที่เหมาะกบั Flipbooksoft.com ได้เป็น
อยา่งดี เพียงแค่คณุเลือกการบนัทึกไฟล์ไปที่ “Save As” จากนัน้เลือกประเภทการบนัทึกเป็นไฟล์ชนิด PDF เท่านัน้คณุก็
สามารถได้ไฟล์ PDF ที่มีคณุสมบตัิเหมาะกบั Flipbooksoft.com แล้ว    

Note 2: กรณีที่ คุณใช้โปรแกรม Microsoft Office รุ่นเก่า เช่น Office 97 ซึ่งยงัไม่มีฟังก์ชนัในการบนัทึกไฟล์เป็น PDF 
คณุสามารถ Download โปรแกรมส าหรับสร้าง PDF ไฟล์ได้ฟรี เช่น PDF Creator, Primo PDF, Cute PDF Writer เป็นต้น 
ซึง่เป็นโปรแกรมเหลา่นีเ้ป็นชนิด Freeware ที่คณุสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่ายใดๆ 
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ขัน้ตอนการสรา้งอีบุค๊ 
1) เมื่อคณุท าการลอ็คอินเข้าสูร่ะบบแล้ว จากนัน้ให้เข้าไปท่ี Profile ของคณุ 

2) คณุสามารถสร้างอีบุ๊คได้จากหน้า Profile นี ้โดยการคลกิที่เมน ู“+Create Book” ทางด้านขวา 
3) เมื่อคุณเข้ามาในหน้าส าหรับสร้างอีบุ๊ ค  (Create 

Books) ให้คณุระบขุ้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

   ใส่ชื่อหนังสือ (Title*) 
 

   เลือกหมวดหมู่ของหนังสือ(Categories*) 
 

   ใส่ค าอธิบายหนังสอืโดยสังเขป  (Description) 
                               

   เลือกรูปแบบการจัดเรียงหน้าและการเปิดหนังสือ 
(หากเป็นหนงัสอืภาษาไทย, องักฤษ, หรือภาษาลาติน
ให้เลอืกชนดิ Left to Right แตห่ากหนงัสอืของคณุเป็น
ภาษาจีน, ญ่ีปุ่ น และอารบิก ซึง่ทิศทางการอา่นจะ
สลบักบัหนงัสอืของไทยและหนงัสอืสากล ให้คณุเลอืก
ชนิดการเรียงเป็นแบบ Right to Left) (Directionality) 

   จากนัน้ให้คุณท าการเลอืกไฟล์ PDF ที่เตรียมไว้แล้ว
โดยคลกิที่ Upload PDF ระบบจะท าการแสดงให้คณุ
ทราบวา่ไฟล์ที่คณุ Upload เสร็จสมบรูณ์เมื่อใด, เมื่อ
ไฟล์ PDF ถกู Upload ไปยงัเว็บไซต์เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว  (PDF*) 

   ปุ่ม Create จะแสดงให้เหน็อยา่งชดัเจน คณุสามารถ
คลกิที่ปุ่ ม “Create” เพื่อสร้างอีบุ๊คของคณุได้ทนัที 

4) จากนัน้คณุเพียงแคร่อให้ระบบจดัการไฟล์ PDF ของ
คณุให้อยูใ่นรูปอีบุ๊ค ระบบจะด าเนินการทกุอยา่งโดย
อตัโนมตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

ใสช่ื่อหนงัสอื 

เลอืกหมวดหมูข่องหนงัสอื 

ใสค่ าอธิบายหนงัสอื

โดยสงัเขป   

เลอืกรูปแบบการจดัเรียงหน้า 
และการเปิดหนงัสอื 

เลอืกไฟล์ PDF เพื่อต้องการ Upload 

เลอืกไฟล์ PDF เพื่อต้องการ Upload 
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Note: โดยทัว่ไประบบจะใช้เวลาด าเนินการประมาณ 30 วินาทีต่อหน้าเช่นหากหนงัสือของคณุมาจ านวนหน้าอยู่ที่ 10 
หน้า ระบบจะใช้เวลาโดยประมาณ 5 นาที และหากหนงัสือของคณุมีจ านวนหน้าอยู่ที่ 100 หน้า ระบบจะใช้เวลาในการ
สร้างอีบุ๊คของคณุอยูท่ี่ 50 นาที  

อีกวิธีที่สามารถสร้างหนงัสอืใหมไ่ด้ คือ เข้าที่เมน ูหนังสือ และคลกิปุ่ ม        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE BOOK 

CREATE BOOK 
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การลบหรือการแกไ้ขหนงัสือเล่มเดิม 

การลบหรือแก้ไขหนงัสอืเลม่เดิมนัน้ สามารถเข้าได้ 2 ทางดงันี ้

วิธีที่ 1 :  ลบหรือแก้ไขหนังสือ เม่ืออยู่ที่หน้า My book ของคุณ 
- เข้าสูร่ะบบ แล้วไปท่ีหน้า My book ของคณุก่อน ระบบจะแสดงหนงัสอืไว้ทกุเลม่ที่คณุได้สร้างขึน้ 

- เลอืกหนงัสอืเลม่ที่คณุต้องการลบหรือแก้ไข จากนัน้ให้กดปุ่ ม Delete  หรือ Update ที่หนงัสือเลม่

นัน้ได้ทนัที  

 

วิธีที่ 2  :  ในขณะที่ คุณเปิดหนังสือเล่มนัน้อยู่ คณุก็สามารถลบหรือแก้ไขหนงัสือเลม่นัน้ได้ทนัที โดยกดปุ่ ม Delete 

หรือ Update ทีอ่ยูด้่านบน 

 

 

คลกิปุ่ ม Delete / Update 

เพื่อลบหรืออพัเดทหนงัสอื 



18 

วิธีการสร้างอบุ๊ีคด้วย flipbooksoft.com 

ดรสย 
filpbook 

การใชง้านอีบุค๊ท่ีสรา้งโดย Flipbooksoft.com 

1. อีบุ๊คที่ถกูสร้างโดย Flipbooksoft.com จะมีรูปแบบไฟล์เป็นชนิด Flash ที่สามารถเปิดอา่นได้จากโปรแกรม
เว็บบราวเซอร์ทัว่ไปซึ่งมีอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทกุเคร่ือง โดยอาศยั Plugin ที่ช่ือว่า Flash Player ซึ่งเป็น 
Plugin เสริมที่ใช้ในการเปิดดูไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation)  

2. ทัง้นีห้ากเว็บบราวเซอร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และมือถือรุ่น
ใดไม่รองรับโปรแกรม Flash Player เช่น iPhone iPad 

หน้าจอส าหรับการอ่านหนงัสือจะมีมมุมองที่แตกต่างจาก
การใช้งานแบบทัว่ไปบน Flash Player   

3. การใช้งานอีบุ๊ ค คุณสามารถคลิกเลือกเล่มที่ต้องการได้
จากเมนู “หนังสือ” ซึ่งจะแสดงรายการหนงัสือทัง้หมด 
คณุสามารถเลือกคลิกที่ปุ่ ม “หนังสือยอดนิยม” เพื่อเรียงล าดบัหนงัสือใหม่ตามความนิยมของผู้อ่าน หรือให้
คลกิที่ปุ่ ม “หนังสือมาใหม่” เพื่อเรียงล าดบัหนงัสอืตามระยะเวลาที่ถกูสร้างขึน้ 

 

4. เมื่อคณุเข้าไปให้หน้าของหนงัสอืแล้ว จะพบปุ่ มการท างานทางด้านบน คณุสามารถคลกิเลอืกปุ่ มตา่ง ๆ ท่ีช่วยใน
การอา่นและปรับแตง่มมุมองให้นา่อา่นได้ตามความต้องการของแต่ละบคุคล โดยปุ่ มตา่ง ๆ มีฟังก์ชัน่การท างาน
ดงันี ้
 
 
 
 
 

1. Select Language  : ปุ่ มเลอืกภาษา           7. Thubmnail index   : ภาพเลก็ โดยจะโชว์หน้าทัง้หมด 

2. Goto First Page    : ไปหน้าแรก            8. Horizontal view     : ดแูนวนอน 
3. Previous page       : ไปหน้าก่อนหน้านี ้           9. Perspective view   : ดมูมุมอง 
4. Next page       : ไปหน้าถดัไป          10. Fullscreen    : ขยายเต็มจอ 
5. Goto Last Page     : ไปหน้าสดุท้าย         11. Print                  : พิมพ์ หรือ ดาว์โหลดไฟล์ PDF 
6. Go to page        : ไปหน้าที่ระบ ุ         12. How to use    : วิธีการใช้ 

หน้าแรก     หนังสอื      เพื่อนสมาชกิ       คุณสมบัต ิ       ถาม-ตอบ        เกี่ยวกับเรา  

1 2 3 4 5 6

1 

7

1 

8

1 

9

1 

10

1 

11

1 

12

1 
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5. ยงัไมห่มดเทา่นี ้ทางด้านลา่งของหนงัสอืจะมีสถิติและปุ่ มให้แสดงความคิดเห็น คณุสามารถเลอืกกดปุ่ ม “Like” 

เพื่อท าการประชาสมัพนัธ์หนงัสอืเลม่ที่คณุชอบได้  

 

การแชรอี์บุค๊บน Social Media 

 

ส าหรับท่านที่ต้องการประชาสัมพันธ์อีบุ๊ คไปบน Social Media อย่างเช่น 
Facebook Twitter ให้ทา่นดทูี่มมุบนด้านขวาของหนงัสอื หากทา่นคลกิที่ไอคอน
ใด เช่น Facebook คณุจะสามารถแชร์หนงัสอืเลม่นัน้ออกไปยงักลุม่เพื่อนที่อยู่ใน 
Facebook ของคุณได้อย่างง่ายดาย แถมยงัสามารถบอกให้เพื่อนๆ ช่วย Like 

เพื่อประชาสมัพนัธ์ตอ่ไปได้อีก 

 

 

การแชร์อีบุ๊คบน Social Media 

 

 

 

9 

ด้วยขัน้ตอนง่าย ๆ เพียงแค่คลิ๊กไอคอนของ Social 

Media ที่อยู่ด้านบน Book ของคณุ คณุก็สามารถแชร์
ไปให้เพื่อน ๆ ผา่น facebook twitter ฯลฯ ได้ทนัที 
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การสรา้งท่ีคัน่หนงัสือ (Create Bookmark) 

1. เพียงคลิกที่ปุ่ มเคร่ืองมือ     “สร้างที่คั่นหนังสือ” แล้วลากไปวางที่หน้าหนงัสือที่ต้องการ เพื่อคัน่หน้า
หนงัสอืหน้านัน้  
 

 
2. เติมข้อความที่คณุต้องการ ในช่อง “Add detail text”  และก าหนดส ี(Color) ของที่คัน่หนงัสอื 

 

3. กดปุ่ ม “Save” เพื่อบนัทกึ 
 

 
 
 

4. เมื่อสร้างทีค่ัน่หนงัสอืเสร็จแล้วจะแสดงที่หน้าหนงัสอืนัน้ ดงัรูป  เมื่อน าเมาส์ไปชีท้ี่คัน่หนงัสอืก็จะแสดงข้อความ
ที่เราได้เพิม่ไว้ในตอนแรก หากต้องการลบท่ีคัน่หน้าหนงัสอื ก็เพยีงคลกิที่เคร่ืองหมายกากบาท ( X ) ตรงที่คัน่
หน้าหนงัสอื 
 

 

เพียงคณุคลกิที่ปุ่ มเคร่ืองมือ 

ส าหรับสร้างที่คัน่หนงัสอืแล้วลากไปวาง 
ที่หน้าหนงัสอืที่ต้องการ 

เติมข้อความที่ต้องการ 

ก าหนดสีที่คั่นหนังสือ 
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การสรา้งกระดาษโนต้ (Create Note) 

1. เพียงคลกิที่ปุ่ มเคร่ืองมือ    “สร้างกระดาษโน้ต” ตรงมมุบนขวามือ แล้วลากมาวางตรงที่คณุต้องการแปะโน้ต  
 

 
2. เติมข้อความที่คณุต้องการ ในช่อง “Add detail text”  และก าหนดส ี(Color) ของกระดาษโน้ต 

 

3. กดปุ่ ม “Save” เพื่อบนัทกึ 
 

 
4. เมื่อสร้างกระดาษโน้ตเสร็จแล้ว จะแสดงกระดาษโน้ตนัน้ ดงัรูป หากต้องการลบกระดาษโน้ต ก็เพียงคลกิที่

เคร่ืองหมายกากบาท ( X ) ตรงด้านบนขวาของกระดาษโน้ต 
 

 

เพียงคณุคลกิที่ปุ่ มเคร่ืองมือ 

ส าหรับสร้างกระดาษโน้ตแล้วลากไป 
วางบริเวณทีต้่องการ 

ก าหนดสีกระดาษโน้ต 

เติมข้อความที่ต้องการ 
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การติดตัง้อีบุค๊ (Embed) ท่ีสรา้งดว้ย 

Flipbooksoft.com บนเว็บไซตข์องตวัเอง     

หลายคนคงรู้จกักบัเว็บไซต์รวมคลปิวีดีโอช่ือดงัอยา่ง Youtube.com กนัแล้ว และก็คงทราบด้วยวา่เราสามารถเอาคลปิ
วีดีโอเหลา่นัน้มาออนไลน์อยูใ่นหน้าเว็บไซต์ของเราได้ด้วย โดยที่ไมต้่องไปดาวน์โหลดมาติดตัง้บนเว็บโฮสติง้ของเราให้
เสยีเวลาและเปลอืงเนือ้ที่อีกตา่งหาก 

Flipbooksoft.com เราเปิดให้คณุสามารถท าในสิ่งเดียวกนันีไ้ด้กบัอีบุ๊คทกุเลม่ที่อยู่ในเว็บไซต์ ขัน้ตอนการท างานง่าย
มาก  

1. คลกิที่ปุ่ ม Embed              ที่อยูด้่านลา่งของอีบุ๊คหรือหนงัสอืเลม่ที่คณุต้องการ   

 

 

 

 

คลกิที่ปุ่ ม “Embed” ที่อยูด้่านลา่งของอีบุ๊ค  
เพื่อคดัลอก Embed Code 

<div id= “myBook”> You need  to upgrade your <a  

href= http://get.adobe.com/flashplayer/  target= “_blank”> 

ให้คณุคดัลอก Embed Code: ในช่องนี ้และก่อนคดัลอก 

Code นัน้ คณุสามารถเลอืกขนาดของหนงัสอืได้  
โดยเลอืกที่ช่อง Size ด้านลา่งนี ้
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2. จากนัน้เลอืกขนาดที่คณุต้องการ เราได้จดัเตรียมขนาดมาตรฐานไว้ให้คณุถึง 3 ขนาด แต่ถ้าหากคณุยงัไม่พอใจ 
ต้องการขนาดที่ใหญ่ขึน้หรือเลก็ลงกวา่นี ้คณุก็สามารถระบตุวัเลข ความกว้าง-ยาว ตามสดัสว่นท่ีคณุต้องการได้
เลย  

3. จากนัน้ให้ท าการคลกิอีกครัง้ในกรอบข้อมลูภายใน Embed Code เพื่อท าการอพัเดทอีกครัง้  
4. เทา่นีค้ณุก็สามารถคดัลอก Embed Code เหลา่นีไ้ปติดตัง้ในเว็บไซต์ของคณุเองได้แล้ว ทัง้สะดวกและไมเ่ปลอืง

เนือ้ที่เว็บโฮสติง้ของคณุด้วย 

 

ความตอ้งการของระบบ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตัิการ Windows XP ขึน้ไป 

2. มี Web Browser ที่รองรับ ประกอบด้วย Internet Explorer, Safari, Firefox , Chrome, Opara 

                              
Internet Explorer     Safari    Firefox           Chrome            Opara 

3. จ าเป็นต้องมีโปรแกรม Plugin Flash Player Version 10 ขึน้ไป ที่ติดตัง้ร่วมกบัเว็บบราวเซอร์ 

4. ไฟล์ PDF ส าหรับสร้างหนงัสอือีบุ๊ค (Flipbook) และต้องมีขนาดไฟล์ไมเ่กิน 30 MB  

5. ส าหรับ iOS ที่ไมส่ามารถท างานร่วมกบั Flash Player ได้ คณุสามารถอา่นแบบ Preview บนSafari เว็บ
บราวเซอร์ หรือจะดาวน์โหลด PDF ไฟล์ไปอา่นในโปรแกรม iBook ซึง่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบน Apple 

iTunes Store ได้ทนัที 

 

อ่ืนๆ  

หากท่านเ ป็นบุคลากรในสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ องค์กรไม่แสวงผลก าไร ที่สนใจและต้องการใช้งาน 
Flipbooksoft.com โปรดแสดงความจ านงของท่านมาที่เรา เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาทรัพยากรบคุคลของ
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