คู่มือปฏิบตั ิงาน
กระบวนการผลิตหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

ผูจ้ ดั ทา
นางสาวศศิธร ฤทธิ์ เดช
ฝ่ ายนวัตกรรมการเรี ยนการสอน

สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1. Work flow ผังกระบวนการ/งาน
ชื่อกระบวนการ
กระบวนการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
ข้อกาหนดสาคัญของกระบวนการ
ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่ตรงกับความต้องการของอาจารย์และรองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์ม
ที่
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

Start

2

รับ Storyboard บทเรี ยน

3

ตรวจสอบเนื ้อหาบทเรี ยน

4

วาดรูปประกอบบทเรี ยน

5

เลือกเลย์เอ้ าท์/เทมเพลตหนังสือ

6

ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

15 นาที รับ Storyboard บทเรียนจาก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Storyboard ถูกต้องตาม
ความต้องการของอาจารย์

Storyboard
นักวิชาการ
CC-QF-04-038-Rev.05 คอมพิวเตอร์

20 นาที ตรวจสอบพวกรูปประกอบต่าง ๆ รูปภาพที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ในบทเรียน

Storyboard
นักวิชาการ
CC-QF-04-038-Rev.05 คอมพิวเตอร์

3 วัน

วาดรูปประกอบบทเรียนตาม
Storyboard ด้วยโปรแกรม
Illustrator

10 นาที เลือกเลย์เอ้าท์/เทมเพลตของ
หนังสือจากโปรแกรม iBook
Author

รูปภาพที่วาดสามารถนาไปใช้
Storyboard
นักวิชาการ
กับบทเรียนอื่นๆ ได้
CC-QF-04-038-Rev.05 คอมพิวเตอร์
เป็นเทมเพลตที่ตรงกับความ
ต้องการของอาจารย์

คู่มือการใช้งานโปรแกรม นักวิชาการ
iBook Author
คอมพิวเตอร์

1-3 เดือน จัดวางข้อความ/รูปภาพประกอบ ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
Storyboard
นักวิชาการ
บทเรียนตาม Storyboard ด้วย ในเวลาหรือก่อนเวลาที่กาหนด CC-QF-04-038-Rev.05 คอมพิวเตอร์
โปรแกรม iBook Author

แก้ ไข
ไม่ถกู ต้ อง

7

ตรวจสอบ
ความถูกต้ องบทเรียน

3 ชม.

ถูกต้ อง

8

9

10

จัดทา Verify Form บทเรี ยน

ได้ รับ Verify Form คืน

มีแก้ ไข
ตรวจสอบ
Verify Form

ของอ.ผู้สอน
ไม่มีแก้ ไข

ไม่พบความผิดพลาดของการ
ผลิตหนังสือ

จัดทา Verify Form ของ
ได้ Verify Form ที่ถูกต้อง
บทเรียน เพื่อส่งให้อาจารย์ผู้สอน ครบถ้วนพร้อมตรวจ
ตรวจสอบความถูกต้อง

10 นาที จัดส่ง Verify Form ให้อาจารย์
ผู้สอนผ่านเจ้าหน้าที่งานสาร
บรรณ

ส่ง Verify Form

แก้ ไข

11

3 ชม.

ตรวจสอบความถูกต้องของ
บทเรียนในส่วนของคาผิดและ
รูปแบบการแสดงผล
หมายเหตุ หากตรวจสอบแล้ว
พบข้อผิดพลาดอยู่ ก็ต้อง
ดาเนินการแก้ไขก่อน

อาจารย์ผู้สอนได้รับ Verify
Form อย่างรวดเร็ว

10 นาที ได้รับ Verify Form ของอาจารย์ ไม่พบข้อแก้ไขใน Verify
จากเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
Form ที่ถูกส่งคืน
3 ชม.

ตรวจสอบ Verify Form ที่ถูก
ส่งคืนจากอาจารย์ผู้สอนว่า
บทเรียนมีต้องแก้ไขหรือไม่
หมายเหตุ หากพบผลการตรวจ
ว่าต้องดาเนินการแก้ไข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ต้อง

แก้ไขบทเรียนให้เสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

Storyboard
นักวิชาการ
CC-QF-04-038-Rev.05 คอมพิวเตอร์

Verify Form
นักวิชาการ
CC-QF-04-092-Rev.02 คอมพิวเตอร์

Verify Form
นักวิชาการ
CC-QF-04-092-Rev.02 คอมพิวเตอร์

Verify Form
นักวิชาการ
CC-QF-04-092-Rev.02 คอมพิวเตอร์
Verify Form
นักวิชาการ
CC-QF-04-092-Rev.02 คอมพิวเตอร์

ดาเนินการแก้ไขบทเรียนตามการ
แจ้งของอาจารย์ผู้สอน
12

นาบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ขึ ้นระบบ
BUU-Bookshelf และ BUU LMS

13

ทาบันทึกข้ อความส่งมอบงาน

10 นาที พิมพ์บันทึกข้อความส่งมอบงาน
บทเรียนไปยังคณะพร้อมแจ้ง
แหล่งเข้าถึงหนังสือ

ได้บันทึกข้อความที่ถูกต้อง
พร้อมให้ผู้อานวนการลงนาม

14

ส่งฟอร์ ม Acceptance Form
และฟอร์ มแบบประเมินความพึง
พอใจให้ อาจารย์ผ้ สู อน

10 นาที พิมพ์แบบฟอร์ม Acceptance
Form และแหล่งแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการผลิตสื่อฯ
ส่งให้อาจารย์ผู้สอน

แบบฟอร์มส่งถึงผู้รับอย่าง
ครบถ้วน

15

ได้ รับแบบฟอร์ มคืนจากอ.ผู้สอน

5 นาที

1 ชม.

Export ไฟล์ เป็นไฟล์นามสกุล
.iBook และ .PDF เพื่อนาขึ้น
ระบบ BUU Bookshelf และ
BUU LMS

ได้บทเรียนที่เผยแพร่ตาม
ช่องทางที่อาจารย์กาหนด

ได้รับแบบฟอร์ม Acceptance ได้รับแบบฟอร์มคืนจาก
Form และแบบฟอร์มประเมิน อาจารย์ผู้สอนครบถ้วน
ความพึงพอใจจากอาจารย์ผู้สอน

Requirement Form นักวิชาการ
CC-QF-04-036-Rev.03 คอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มบันทึก
ข้อความ

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

Acceptance Form นักวิชาการ
CC-QF-04-074-Rev.02 คอมพิวเตอร์
แบบประเมินความพึง
พอใจ
CC-QF-04-130-Rev.00
Acceptance Form นักวิชาการ
CC-QF-04-074-Rev.02 คอมพิวเตอร์
แบบประเมินความพึง
พอใจ
CC-QF-04-130-Rev.00

16

ส่งแบบฟอร์ มและเอกสารทังหมด
้
คืนนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

17

นาไฟล์และเอกสารทังหมดขึ
้
้น
Google Drive ของฝ่ าย

18

Finish

5 นาที

ส่งคืนแบบฟอร์มและเอกสารที่
เกี่ยวข้องทัง้ หมดคืนให้
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาเพื่อ
จัดเก็บลงแฟ้ม

10 นาที นาเอกสารไฟล์ทั้งหมดขึ้น
Google Drive ของฝ่ายโดยตั้ง
รหัสเลขสื่อที่ไฟล์/โฟลเดอร์ที่
เก็บงาน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Storyboard
นักวิชาการ
ได้รับแบบฟอร์มและเอกสารที่ CC-QF-04-038-Rev.05 คอมพิวเตอร์
เกี่ยวข้องทั้งหมดครบถ้วน
Verify Form
CC-QF-04-092-Rev.02
Acceptance Form
CC-QF-04-074-Rev.02
แบบประเมินความพึง
พอใจ
CC-QF-04-130-Rev.00
จัดเก็บไฟล์เอกสารทั้งหมด
อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการ
ค้นหา

Storyboard
นักวิชาการ
CC-QF-04-038-Rev.05 คอมพิวเตอร์
ไฟล์งานที่ผลิตแล้ว
.ibooks, .pdf

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

กระบวนการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

รายละเอียดงาน
1. Start
2. รับ Storyboard บทเรียน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 รับ Storyboard บทเรียนจากนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
2.2 พูดคุยและทาความเข้าใจในเนื้อหาของวิชาที่นักวิชาการโสตทัศนศึกษาได้ออกแบบ
Storyboard

3. ตรวจสอบเนื้อหาบทเรียน

3.1 ตรวจสอบเนื้อหาบทเรียนว่ามีรูปภาพประกอบบทเรียนอะไรบ้างที่ต้องเตรียมนาไปวาดให้
List ไว้ ส่วนรูปภาพใดที่ต้องใช้รูปภาพจริงจากของอาจารย์ ต้องขอไฟล์รูปภาพนั้นจาก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

4. วาดรูปประกอบบทเรียน

4.1 นารูปที่ List ไว้ว่าต้องวาดรูปอะไรบ้าง ไปวาดในโปรแกรม Illustrator
4.2 จัดเก็บไฟล์รูปที่วาดแล้ว (.eps, .png) ลงในโฟลเดอร์ ให้แยกตามบทเรียนแต่ละบท

5. เลือกเลย์เอ้าท์/เทมเพลตหนังสือจากโปรแกรม
iBook Author

5.1 เลือกเลย์เอ้าท์ของหนังสือตาม Storyboard ว่าเป็นหนังสือแนวตั้งหรือแนวนอน
5.2 เลือกเทมเพลตของหนังสือให้เหมาะสมกับบทเรียนที่จะผลิตโดยดูจาก
 สีพื้นหลัง (หน้ากระดาษ) ของหนังสือในเทมเพลต
 ลักษณะการวางข้อความและรูปภาพ ที่แบ่งไว้เป็น Chapter, Section

6. ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม
iBook Author

6.1 จัดทาหนังสือโดยวางรูปภาพและข้อความในส่วนประกอบต่าง ๆ ตามโครงสร้างหนังสือ ได้แก่
 หน้าปก
 คานา
 สารบัญ
 เนื้อหา
 บรรณานุกรม
 ปกหลัง

โดยข้อความและรูปภาพจะต้องเป็นไปตาม Storyboard ทีน่ ักวิชาการโสตทัศนศึกษา ได้
ออกแบบไว้ ส่วนวิธีการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม iBook Author นั้น สามารถ
ดูได้จากเอกสารอ้างอิง “คู่มือการใช้งานโปรแกรม iBook Author”
7. ตรวจสอบความถูกต้องของบทเรียน

7.1 ตรวจสอบความถูกต้องของบทเรียน ซึ่งสามารถตรวจสอบจากการแสดงผลในแต่ละหน้าของ
โปรแกรม iBook Author โดยให้ตรวจสอบเรื่องรูปแบบการแสดงผล คาผิด การตัดคา ซึ่ง
อาจมีความผิดพลาดได้
7.2 หากตรวจสอบบทเรียนแล้วพบข้อผิดพลาดเช่น พบคาผิด หรือคาตกหล่นไม่ต่อเนื่อง จะต้อง
ทาการแก้ไขให้ถูกต้อง

8. จัดทา Verify Form บทเรียน

8.1 จัดทาใบ Verify Form โดยการพิมพ์รายละเอียดของอาจารย์เจ้าของวิชาให้ครบถ้วน แยก
ตามบทเรียน
8.2 พิมพ์บทเรียนแต่ละบทออกมาแล้วแนบด้วยใบ Verify Form ที่แยกตามบทแล้ว

9. ส่ง Verify Form ให้อาจารย์

9.1 นา Verify Form ใส่ซองสีน้าตาล โดยให้ระบุชื่ออาจารย์ คณะ และที่อยู่สาหรับการส่งกลับ
คืนมาเจ้าหน้าที่สานักคอมพิวเตอร์
9.2 นาซองเอกสารที่ปิดผนึกแล้วไปฝากส่งที่เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

10. ได้รับ Verify Form คืน

10.1 ได้รับเอกสาร Verify Form คืนจากอาจารย์ผู้สอน

11. ตรวจสอบ Verify Form ของอาจารย์ผู้สอน

11.1 ตรวจสอบ Verify Form ที่ถูกส่งคืนจากอาจารย์ผู้สอนว่ามีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขหรือไม่
11.2 กรณีมีการแก้ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์จะต้องดาเนินการแก้ไขบทเรียนตามเอกสาร Verify
Form ที่อาจารย์ผู้สอนแจ้ง

12. นาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นระบบ BUUBookshelf และ BUU LMS

12.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Export ไฟล์บทเรียนที่ผลิตให้เป็นนามสกุล .ibooks และ .PDF
หรือตามรูปแบบที่อาจารย์ผู้สอนต้องการ อ้างอิงจากเอกสาร Requirement Form
12.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Upload ไฟล์บทเรียนขึ้นระบบ BUU- Bookshelf
(อัพโหลดที่ ebook.buu.ac.th)
12.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Upload ไฟล์บทเรียนขึ้นระบบ BUU LMS
(อัพโหลดที่ lms.buu.ac.th)

13. ทาบันทึกข้อความส่งคณะ

13.1 พิมพ์บันทึกข้อความส่งมอบงานไปยังคณะ (โดยเนื้อหาการส่งมอบจะต้องแจ้งรายละเอียด
ของหนังสือและแหล่งในการเข้าถึงหนังสือ/บทเรียน) ด้วย
13.2 นาบันทึกข้อความไปให้เจ้าหน้าที่งานสารบรรณออกเลขที่หนังสือ
13.3 ขอสาเนาบันทึกข้อความจากเจ้าหน้าที่สารบรรณ (ทาสาเนาหลังจากผู้อานวยการเซ็นแล้ว)

14. ส่งแบบฟอร์ม Acceptance Form และ แบบ
ประเมินความพึงพอใจ

14.1 พิมพ์แบบฟอร์ม Acceptance Form โดยพิมพ์รายละเอียดของอาจารย์ และรายวิชาให้
ครบถ้วน และพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจ อย่างละ 1 ชุด
14.2 นาแบบฟอร์มทั้งหมดใส่ซองสีน้าตาลปิดผนึก โดยหน้าซองระบุถึง ชื่ออาจารย์ผู้สอน คณะ
และที่อยู่ในการส่งเอกสารกลับคืน
14.3 นาเอกสารขึ้นไปฝากส่งที่เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

15. ได้รับแบบฟอร์ม Acceptance Form และแบบ
ประเมินความพึงพอใจคืนจากอาจารย์

15.1 ได้รับเอกสารแบบฟอร์ม Acceptance Form และแบบประเมินความถึงพอใจคืนจาก
อาจารย์ผู้สอน

16. ส่งแบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดคืนนักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา

16.1 ส่งคืนแบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดคืนให้นักวิชาการโสตทัศนศึกษาเก็บใส่แฟ้ม โดย
เอกสารที่ต้องคืนมีดังนี้





17. นาไฟล์และเอกสารทั้งหมดขึ้น Google Drive

18. Finish

Storyboard
Verify Form
Acceptance Form
แบบประเมินความพึงพอใจ

17.1 นาเอกสาร Storyboard และไฟล์งานบทเรียนที่ผลิตแล้ว (ทั้งไฟล์ต้นฉบับและไฟล์ที่
Export แล้ว) ให้อัพโหลดขึ้นเก็บไว้ใน Google Drive ของฝ่ายที่โฟลเดอร์ “ฝ่ายนวัตกรรม
การเรียนการสอน” โดยให้แยกเก็บตามโฟลเดอร์วิชาและตามปีงบประมาณ ซึ่งจะต้องระบุ
เลขสื่อของบทเรียนตามที่นักวิชาการโสตทัศนศึกษาแจ้งด้วย

คู่มือการใช้งานโปรแกรม
iBook Author
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บทที่

1

Introduction to

iBooks Author
ใบบทแรกนี จ้ ะเกริ่ น น ำเกี่ ย วกั บ พื น้ ฐำนของ iBooks Author เพื่ อ ให้ ผ้ ู ใ ช้ มี ค วำมเข้ ำ ใจ
เกี่ยวกับกำรใช้ งำนในเบือ้ งต้ นก่ อนกำรสร้ ำงหนังสือด้ วยโปรแกรม iBooks Author
iBooks Author
เป็ นโปรแกรมบนเครื่ อง
Mac ที่ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถ
สร้ างหนังสืออิเลคทรอนิคส์
หรื อที่เรี ยกกันว่า EBook ได้
อย่างง่ายดาย หากเพียงแค่
ผู้ใช้ มีความรู้ในเรื่ องการจัด
วางรู ปแบบของหนั ง สื อ
อย่ า งพวกองค์ ป ระกอบ
ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ในการสร้ าง
ห นั ง สื อ เ ช่ น ข้ อ ค ว า ม
รูปภาพ หรื อสิ่งประกอบต่างๆ ที่ใช้ ในการจัดแต่ง และมีความรู้ในเรื่ องการจัดการหน้ ากระดาษได้
เพียงเท่านี ้ผู้ใช้ ก็สามารถสร้ างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ eBook ของตัวเองได้ แล้ ว โดยผ่านโปรแกรม
iBooks Author

12

ในบทนี ้ เราจะมาเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับพื น้ ฐานของ iBooks Author กันก่อน ซึ่งจะมีหัวข้ อที่ควรทราบ
ดังต่อไปนี ้
1. การเปิ ดใช้ งาน iBooks Author และ Template
2. Interface: หน้ าตาของตัวโปรแกรม iBooks Author
3. เรี ยนรู้เกี่ยวกับโครงสร้ างหนังสือ iBookss Author เช่น
Chapter, Section และ Page

1. กำรเปิ ดใช้ งำน iBooks Author และ Template
เราสามารถเข้ าสู่โปรแกรม iBooks Author ได้ ทัง้ สิ น้ 2 วิธี บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของ
Apple โดย
วิธีท่ ี 1. การเปิ ดโปรแกรม iBooks Author ผ่าน Launchpad โดยเราสามารถใช้ Launchpad หรื อ
กดปุ่ ม F4 บนคีย์บอร์ ดแล้ วกดเลือกไปที่ไอคอน iBooks Author

วิธีท่ ี 2. การเปิ ดโปรแกรม iBooks Author โดยใช้ Finder ซึง่ เมื่อเราเปิ ด Finder ขึ ้นมา ให้ เราทา
การกดไปที่ Application ที่อยูท่ างด้ านซ้ าย จากนันให้
้ ดบั เบิ ้ลคลิก (กดคลิก 2 ครัง้ ) ที่ไอคอน
iBooks Author
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Tips: เราสามารถทา Shortcut ของ iBooks Author ไว้ ที่แถบด้ านล่างของเครื่ องได้ เพียงแค่
ลากตัวไอคอน iBooks Author มาวางไว้ ด้านล่างหน้ าจอเท่านัน้

iBooks Author Template
การเขียนหนังสือแต่ละเล่ม ผู้เขียนย่อมเป็ นผู้ออกแบบลักษณะของหนังสือของตัวเอง และ
ในบางครัง้ การออกแบบหนังสือค่อนข้ างใช้ เวลานาน และยากที่จะทาให้ หนังสือมีความน่าดึงดูดใจ
หรื อเป็ นที่สนใจของผู้อา่ น
แต่ส าหรั บ โปรแกรม iBooks Author ได้ ถูก ออกแบบให้ มี แ บบฟอร์ ม หรื อ รู ป แบบของ
หนังสือไว้ ให้ ผ้ เู ขียน EBook ได้ เลือกใช้ เพื่อให้ ง่ายต่อการใช้ งาน ในที่นี ้เราจะเรี ยกว่า “Template”
เมื่อเราเปิ ดโปรแกรม iBooks Author ขึน้ มา เราจะพบกับ Template ที่มีให้ เลือกใช้ งาน
กว่า 15 รู ปแบบตามความต้ องการของผู้เขียน ซึ่งรู ปแบบแต่ละรู ปแบบจะมีความเป็ นเอกลักษณ์
ของตัวมันเองและน่าดึงดูดความสนใจของผู้อา่ นได้
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ชนิดของ Template
หลังจากที่เราเปิ ดโปรแกรม iBooks Author ขึ ้นมาแล้ ว เราจะพบหน้ าต่างของ Template
สาหรับสร้ าง EBook ให้ เราเลือกใช้ ซึง่ มีให้ เลือกทังสิ
้ ้น 15 Template โดยตัว Template นี ้จะถูก
แบ่งออกด้ วยกันเป็ น 2 แบบคือ
1. Landscape with Portrait
Template ในรูปแบบนี ้ เป็ นรูปแบบของ EBook ที่รองรับการอ่านทังแนวตั
้
งและแนวนอน
้
เมื่อเราทาการสร้ างเสร็จ ซึง่ Template นี ้มีให้ เราเลือกทังสิ
้ ้น 9 รูปแบบ
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2. Portrait Only
Template ในรูปแบบนี ้จะทาให้ เราสามารถสร้ าง EBook ที่รองรับการอ่านแบบแบบ
แนวตังเท่
้ านัน้ ซึง่ มี Template ให้ เราเลือกทังสิ
้ ้น 6 รูปแบบ

2. iBooks Author Interface: หน้ ำตำของโปรแกรม iBooks
iBooks Author ได้ ถกู ออกแบบให้ ดเู รี ยบง่ายและมีหน้ าตาของโปรแกรมที่สะดวกต่อการ
ใช้ งาน ซึง่ ตัวโปรแกรมมีสว่ นประกอบหลัก ๆ ที่ควรทราบทังสิ
้ ้น 3 ส่วน ดังนี ้
1. Tools bar ที่เป็ นแถบทางด้ านบนของโปรแกรม
2. Side bar เป็ นแถบด้ านข้ างของโปรแกรม
3. Content เป็ นส่วนจัดการเกี่ยวกับเนื ้องานที่จะทาการสร้ างหนังสือ

1. Tools bar

3. Content

2. Sidebar
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3. โครงสร้ ำงหนังสือ iBooks Author
การเขียนหนังสือแต่ละเล่ม เราจาเป็ นต้ องเข้ าใจองค์ประกอบและโครงสร้ างของหนังสือ
ก่อนว่ามีสว่ นประกอบอะไรบ้ าง ซึง่ โดยปกติแล้ ว ผู้เขียนจะต้ องเป็ นผู้กาหนดเองทุกอย่าง แต่ด้วย
การใช้ โปรแกรม iBooks Author ผู้เขียนจะได้ รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ ้นด้ วยการทางานของ
Side bar ที่ถกู ออกแบบไว้ สาหรับการแบ่งสัดส่วนของหน้ าจออย่างชัดเจน
ในการใช้ โปรแกรม iBooks Author จะมีโครงสร้ างของหนังสือที่ถกู แบ่งไว้ ให้ ผ้ ใู ช้ สามารถ
เลือกสร้ างได้ โดยจะแบ่งเป็ น 5 ส่วน ดังนี ้
1. Book Title
คื อ หน้ า ปกของหนัง สื อ ซึ่ง หน้ า ปกของหนัง สื อ จะถูก แสดงไว้ บ นชัน้ หนัง สื อ ของ
โปรแกรม iBooks Author ซึง่ จะเป็ นตัวบ่งบอกว่าหนังสือนี ้ชื่ออะไร ผู้เขียนคือใคร เป็ น
ต้ น
2. Table of Content
คือ สารบัญของหนังสือ โดยปกติแล้ ว สารบัญ ผู้เขียนจะเป็ นคนเขียนจากหน้ าที่ไ ด้
เขียนไปแล้ ว แต่ใน iBooks Author สารบัญจะถูกสร้ างให้ โดยอัตโนมัติ แต่ผ้ เู ขียนก็
สามารถแก้ ไขหรื อปรับแต่งเพิ่มเติมได้ เองตามต้ องการ
3. Chapter
คือ บท หรื อ หัวเรื่ องใหญ่ ในหนัง สื อของเรา ซึ่ง ใน iBooks Author นี ส้ ามารถเพิ่ม
Chapter ได้ ไ ม่จ ากัดจ านวน และเมื่ อทาการสร้ างไปแล้ ว สามารถสลับสับเปลี่ ยน
ระหว่าง Chapter ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้ าเราสอนวิชาเลข อาจจะมี หวั เรื่ องใหญ่เป็ นเรื่ อง
“สมการ” เป็ นต้ น
4. Section
คือ หมวดย่อยรองจาก Chapter ซึง่ แน่นอนว่าเวลาเราเขียนหนังสือ เราอาจจะมีหวั ข้ อ
ย่อยรองลงมาจากหัวข้ อใหญ่ที่เราจะใช้ เขียน เช่น จากตัวอย่าง Chapter ซึ่งมีหวั เรื่ อง
ใหญ่คือ สมการ ในที่นี ้เราอาจจะมีหวั ข้ อย่อยของเรื่ อง (Section) รองลงมาเป็ นเรื่ อง
“ที่มาของสมการ” เป็ นต้ น
5. Page
คือ หน้ ากระดาษหรื อส่วนของเนื ้อหาในการเขียนหนังสือนัน่ เอง ซึ่งเราสามารถเพิ่มได้
ไม่จากัดจานวนเช่นกัน โดยใน Page ก็จะมีรูปแบบของการจัดเรี ยงหลาย ๆ รู ปแบบ
ให้ ผ้ เู ขียนได้ เลือกสร้ างได้ ตามต้ องการ
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รูปแสดงรูปแบบย่อยต่าง ๆ ของ Chapter, Section และ Pageที่ผ้ ใู ช้ สามารถเลือกได้
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บทที่

2

Tools to

iBooks Author

ในบทนี จ้ ะเป็ นกำรเริ่ มลงมือสร้ ำงหนั งสือโดยใช้ โปรแกรม iBooks Author ซึ่งจะอธิบำย
ขัน้ ตอนต่ ำงๆ พร้ อมอธิบำยเกี่ยวกับกำรใช้ งำนเครื่ องมือที่มีให้ เรี ยกใช้ ใ นโปรแกรม อีก
ทัง้ แนะนำวิธีกำรใส่ ส่ ือเพิ่มเติมต่ ำง ๆ เพื่อให้ หนั งสือที่ผ้ ู ใช้ เขียนนั น้ มีควำมสวยงำมและ
น่ ำอ่ ำนมำกขึน้ กว่ ำเดิม

แน่นอนว่าทุกครัง้ ที่มีการเริ่ มต้ นสร้ างหนังสือสักเล่ม ผู้ใช้ จาเป็ นต้ องค้ นคว้ าหาข้ อมูลและหาสื่อ
ประกอบเนื ้อหาต่าง ๆ มาประกอบการสร้ างหนังสือ เพื่อให้ ผ้ อู ่านสามารถอ่านได้ อย่างเข้ าใจใน
เนื ้อหาที่เราต้ องการนาเสนอ ซึ่งในส่วนนี ้เราจะขอข้ ามขันตอนของการหาข้
้
อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ สาหรับ
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การสร้ างหนัง สื อไป แต่ในคู่มื อเล่ม นี จ้ ะขอนาเสนอในส่วนของการแนะนาขัน้ ตอนการใช้ ง าน
เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการใช้ งานโปรแกรม iBooks Author เท่านัน้
ขั น้ ตอนแรกหลั ง จากที่ เ ราได้ ข้ อมู ล หรื อ เนื อ้ หาที่ ต้ องการน ามาสร้ างเป็ นหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (EBook) แล้ ว ให้ ผ้ ใู ช้ ทาการเรี ยบเรี ยงหัวข้ อตามโครงสร้ างของหนังสือ คือ
1. บทของหนังสือ
2. หมวดหรื อหัวข้ อที่ต้องการจะพูดถึง
3. เนื ้อหาที่ต้องการนาเสนอ
หลังจากที่เราเรี ยบเรี ยงหัวข้ อต่าง ๆ ในหนังสือเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว คราวนี ้ก็เท่ากับว่าเรา
พร้ อมที่จะสร้ างหนังสือโดยใช้ โปรแกรม iBooks Author แล้ ว

Tools Bar
Tools Bar คือ แถบเครื่ องมือที่ใช้ ในการสร้ างสื่อ ซึ่ง Tools Bar จะอยู่ทางด้ านบนของตัว
โปรแกรม และในบทนี ้เราจะมาทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ งานเครื่ องมือแต่ละตัวว่าสามารถใช้
งานเครื่ องมือเหล่านัน้ ได้ อย่างไร โดยในที่นีแ้ บ่งได้ เป็ น 6เครื่ องมือ หลัก ๆ ที่เราจะสามารถใช้
สาหรับการจัดการสร้ างหนังสือ ดังนี ้

1

2

3

4

5

6

1. Add Pages
เป็ นปุ่ มเครื่ องมือที่ใช้ สาหรับการเพิ่มหน้ าของหนังสือ บท หรื อหัวข้ อที่เราต้ องการ เมื่อเรา
กดที่ปมุ่ Add Pages จะมีตวั เลือกให้ เราเลือกว่า ต้ องการจะเลือกเพิ่มอะไร ซึง่ ประกอบไป
ด้ วย 3 ตัวเลือก คือ Chapters Section and Pages ดังรูปภาพที่แสดงด้ านล่าง
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และเมื่ อ เรากดเลื อ กหน้ า ที่ เ ราต้ อ งการใส่เ พิ่ ม แล้ ว Chapter Section และ Pages จะ
ปรากฎบน Sidebar ให้ เราเลือกใช้ งานได้ ทนั ที

ปุ่ ม Add Pages จึ ง มี ค วำมส ำคั ญ เพรำะเป็ นส่ ว นที่ เ รำใช้ ใ นกำรเพิ่ ม หน้ ำของ
หนังสือ และหัวข้ อที่เรำต้ องกำรใส่
2. View และ Orientation

ปุ่ ม View คือปุ่ มของการปรับมุมมองหน้ าต่างการทางานของโปรแกรม iBooks Author ซึง่
เมื่อคลิกเลือกที่ปมุ่ View ก็จะปรากฏเมนูที่เป็ นมุมมองต่างๆ ให้ ผ้ ใู ช้ เลือกอีกหลายมุมมอง
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ส่วน Orientation คือการปรับมุมมองหน้ าตาของหนังสือที่เขียนว่าเราต้ องการหนังสือใน
แนวตัง้ หรื อแนวนอน ซึ่ง จะขึน้ อยู่กับการเลื อก Template ของเราที่ เราทาการเลื อ กไว้
ตอนต้ น
3. Text Box
ปุ่ ม Text Box นี ้ใช้ เมื่อเราต้ องการใส่ข้อความเพิ่มเติมสาหรับหนังสือของเรา เพียงแค่กดที่
ปุ่ มนีจ้ ะมีกล่องข้ อความขึน้ มาให้ เราพิมพ์ และเราสามารถลากกล่องข้ อความนีไ้ ปวาง
ตาแหน่งใดก็ได้ ในหน้ าหนังสือ

Text Box

4. Shapes
ปุ่ ม Shapes นี ้เป็ นการใส่ภาพจาพวก กล่อง ลูกศรหรื ออื่นๆ ที่ใช้ ในสื่อของเรา เมื่อเรากดที่
ปุ่ มนี ้ จะมีรูปแบบ Shapes อื่น ๆ ให้ เราเลือกตามต้ องการ (ดังภาพตัวอย่างด้ านล่าง)เมื่อ
กดเลื อ กรู ป แบบ Shapes ที่ ต้ อ งการ Shapes ที่ เ ลื อ กจะขึ น้ ในหน้ า หนัง สื อ โดยทัง้ นี ้
สามารถปรับขนาด สีและรูปทรง รวมถึงสามารถย้ ายตาแหน่งได้ ตามต้ องการ
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Shapes

5. Table and Charts
ปุ่ ม Table
ปุ่ ม Charts นีใ้ ช้ สาหรับการสร้ างตาราง เมื่อเรากดปุ่ มนี ้ ก็จะมีตารางขึน้ มาให้ บ นหน้ า
หนังสือ เราสามารถปรับขนาด ปรับจานวนแถวได้ โดยการปรับจานวนแถวผู้ใช้ ต้องตัง้
ค่าที่ Inspector
ปุ่ ม Charts
ปุ่ ม Charts นี ้ใช้ สาหรับการแทรกกราฟ ซึ่งในโปรแกรม iBooks Author นี ้จะมีรูปแบบของ
กราฟให้ เลือกได้ หลากหลาย และเราสามารถที่จะปรับแต่งค่าต่างๆ ผ่านทาง Inspector
ของกราฟได้
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Table

Charts

6. Widget
ปุ่ ม Widget นี ้คือการใส่องค์ประกอบที่โปรแกรม iBooks Author มีให้ ซึง่ เราสามารถเลือก
องค์ประกอบเหล่านี ้มาใส่ในหนังสือ เพื่อทาให้ การนาเสนอหนังสือของเรานันดู
้ มีชีวิตชีวา
มากยิ่งขึ ้น โดยเมื่อเราคลิกเลือกที่ Widget แล้ ว จะปรากฏเมนูย่อยของ Widget ที่เราจะ
สามารถเลือกมาใส่วา่ จะใส่อะไรลงไปในหนังสือของเรา ประกอบไปด้ วย 7 Widget ดังนี ้
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Gallery
เป็ นการนาภาพเข้ ามาประกอบหนัง สื อ โดยมี การทางานเกี่ ยวกับรู ปภาพอยู่ 3 แบบ
ด้ วยกันคือ
1.แบบที่นาภาพนิ่งธรรมดามาใส่ แต่การใส่ภาพลักษณะนีจ้ ะไม่สามารถเลื่อน
ภาพขยายออกมาดูเต็มจอได้
2.แบบนาภาพมาทา Gallery ซึง่ การใส่ภาพลักษณะนี ้ เราจะสามารถเลื่อนดูภาพ
ได้ ทงขนาดเล็
ั้
กและขนาดใหญ่หรื อดูแบบเต็มจอได้
3.แบบ Pop-Over เมื่อแตะที่ภาพ ภาพนันก็
้ จะแสดงหรื อปรากฎข้ อความขึ ้นมาให้

2. Media
ปุ่ ม Media นี ้เป็ นจะใช้ ในการแทรกไฟล์วีดีโอ หากต้ องการแทรกไฟล์วิดีโอจะต้ องใช้ ไฟล์
นามสกุลเป็ น .m4v เท่านัน้ ไฟล์วีดีโอนี ้เราสามารถปรับและย่อขยายหรื อแสดงแบบเต็มจอ
ได้

3. Review
ปุ่ ม Review นีเ้ ป็ นเครื่ องมือสาหรับสร้ างแบบทดสอบต่าง ๆ หรื อแบบสอบถามภายใน
หนังสือได้ และสามารถทาได้ หลายแบบ เช่น เลือกตอบแบบมีตวั เลือก และแบบเลือก
ข้ อความ-รูปภาพ ซึง่ ผู้ใช้ สามารถลากคาตอบเข้ าไปเติมในช่องว่างได้
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4. Keynote
สามารถนาเอาไฟล์พรี เซ็นที่มีอยูแ่ ล้ ว เราสามารถนามาใส่ในหนังสือได้ เลย (ต้ องเป็ นไฟล์ที่
สร้ างจากโปรแกรม Keynote เท่านัน้ จึงจะสามารถนามาใส่ได้

5. Interactive Image
ใช้ สาหรับภาพหรื ออย่างอื่นที่ต้องการสื่อ โดยที่มีรายละเอียดสาคัญหลายจุดในภาพซึง่
ต้ องการให้ ผ้ อู ่านสามารถโฟกัสที่ละจุดได้ เมื่อแตะส่วนที่ต้องการดูจะมีข้อความอธิบาย
เพิ่มเติมขึ ้นมา

6. 3D
ใช้ สาหรับการทาภาพให้ เป็ นลักษณะที่มีมิติ สามารถปรับหมุนดูรูปได้

7. Scroll Sidebar
ใช้ เพื่อสร้ างในหน้ าที่มีข้อความที่ยาวมากจะสามารถกาหนดค่าให้ สามารถเลื่อนขึ ้น-ลง
และสามารถอ่านข้ อความได้

8. Pop-Over
ช่วยสร้ างข้ อความอธิบายไว้ บนรูปภาพ เมื่อแตะที่ภาพะมีข้อความขึ ้นมาให้

9. HTML
ใช้ สาหรับการแทรกโค้ ด HTML เพื่อจัดการเกี่ยวกับการแสดงผลการแทรกของข้ อมูลจาก
เว็บไซต์

Inspector
Inspector เป็ นตัวปรั บแต่ง ของโปรแกรม iBooks Author (ถ้ าหากเคยใช้ Keynote Pages และ
Numbers จะมีตวั ช่วยนี ้เช่นกัน)
Inspector อยูใ่ น Tools Bar ทางด้ านขวาของตัวโปรแกรม เมื่อเรากดที่ปมุ่ Inspector หน้ าต่างของ
การใช้ งาน Inspector จะขึ ้นมาซึง่ จะมีหวั ข้ อการตังค่
้ าต่างๆ ตามรูปด้ านล่าง ดังนี ้
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Graphic
Text
Wrap
Layout

Metrics
Table
Chart
Link

Document
Widget

โดยเมื่อผู้ใช้ ทาการคลิกเข้ าไปในแต่ละเมนู เมนูนนั ้ ๆ ก็จะปรากฎรายละเอียดที่เกี่ยวข้ อง
กับเมนูนนั ้ ๆ ขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถทาการปรับแต่งหรื อเลือกการตังค่
้ าได้ ตามความเหมาะสม
จากภาพหากคลิกเลือกทีเ่ มนู Wrap ก็จะปรากฎ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับเมนู Wrap ขึ ้นมาให้
ผู้ใช้ สามารถเลือกหรื อปรับแต่งได้
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รำยละเอียดคำอธิบำย
1. Document ตังค่
้ าเกี่ยวกับเอกสาร เช่น ชื่อ ผู้แต่ง ภาษา และแสดงค่าต่างๆ ของ
หนังสือที่เขียน
2. Layout ตังค่
้ าเกี่ยวกับ Layout ของหนังสือหน้ านันๆ
้ ที่เราใช้ งานอยู่
3. Wrap ตังค่
้ าเกี่ยวกับการเว้ นช่องว่าง ให้ กบั สื่อที่เราใส่เมื่อวางใกล้ หรื อทับข้ อความที่
เราพิมพ์
4. Text ตังค่
้ าเกี่ยวกับตัวอักษร
5. Graphic ตังค่
้ าเกี่ยวกับรูปภาพที่เราใส่เข้ าไปในหนังสือ
6. Metrics ตังค่
้ าเรื่ องขนาดของสื่อที่เราใส่เข้ าไป ไม่วา่ จะเป็ นภาพหรื อกล่องข้ อความ
วีดีโอ หรื ออื่นๆ
7. Table ตังค่
้ าตารางที่ใส่เข้ าไป
8. Chart ตังค่
้ ากราฟที่ใส่ไป
9. Link ตังค่
้ าการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ตา่ งๆ
10. Widget ตังค่
้ าเครื่ องมือเพื่อเติมที่เราใส่เข้ าไป

บทที่
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3

Inserting Image and Video for

iBooks Author

ใบบทนี จ้ ะกล่ ำวถึงวิธีกำรใส่ รูปภำพและวิดีโอ สำหรั บโปรแกรม iBooks Author เพื่อให้
ผู้ ใช้ มีควำมเข้ ำใจเกี่ ยวกั บกำรใส่ รูปภำพและวิดีโอสำหรั บกำรนำไปประกอบกำรสร้ ำง
หนั ง สื อ ด้ ว ยโปรแกรม iBooks Author เพื่ อ เพิ่ ม เติ ม ให้ ห นั ง สื อ ที่ ส ร้ ำงมี ชี วิ ต ชี ว ำ และ
น่ ำสนใจยิ่งขึน้
การใส่ภ าพและวิดีโอส าหรั บ
โ ป ร แ ก ร ม iBooks Author
สามารถทาได้ ง่าย ๆ เพียงแค่
ผู้ ใช้ จะต้ องเตรี ยมรู ป ภาพ
ห รื อ วิ ดี โ อ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้
พร้ อม ก็สามารถสร้ างหนังสือ
ที่ มี ชี วิ ต และมี ค วามสวยงาม
ครบถ้ ว นด้ ว ยองค์ ป ระกอบที่
นอกเหนื อจากข้ อความเพี ยง
อย่างเดียว ส าหรั บโปรแกรม
iBooks Author มีวิธีการใส่ภาพลงในหนังสือที่จะทาการสร้ างทังหมด
้
3 วิธีด้วยกันดังนี ้
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กำรใส่ Image
วิธีท่ ี 1. กำรใส่ ภำพนิ่งธรรมดำ
คือการใส่ภาพนิ่งที่ไม่สามารถเลื่อนภาพ หรื อขยายภาพให้ ใหญ่เต็มจอได้ ซึง่ วิธีนี ้ สามารถ
ทาได้ โดยการที่เปิ ดที่อยูข่ องไฟล์ภาพที่เราเก็บเอาไว้ จากนันก็
้ ทาการลากไฟล์ภาพที่ต้องการแทรก
มายังหน้ าจอที่โปรแกรม iBooks Author ได้ เลย หลังจากนันจึ
้ งทาการปรับขนาดให้ เหมาะสม โดย
ใช้ เมาส์คลิกไปที่รูปแล้ ววางที่มมุ ใดมุมหนึง่ ของภาพแล้ วย่อขยายภาพตามต้ องการ

ภาพแสดงการเพิ่มภาพนิ่งธรรมดาลงใน iBooks Author
วิธีท่ ี 2. กำรเพิ่มภำพแบบ Gallery
คือการใส่ภาพที่ผ้ ใู ช้ สามารถเลื่อนดูภาพได้ การเพิ่มภาพวิธีนี ้จะทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถที่จะ
เลื่อนดูภาพเล็ก ๆ หรื อใหญ่ ๆ ได้ ตามต้ องการ และยังสามารถขยายภาพออกมาดูเต็ม ๆ จอได้ ซงึ่
นอกจากจะสามารถย่อขยายภาพที่ต้องการดูได้ แล้ ว ยังสามารถใส่ภาพได้ หลาย ๆ ภาพในกรอบ
หรื อ Gallery เดียวกัน ซึง่ ก็เป็ นลักษณะ Gallery รูปภาพนัน่ เอง

เริ่มต้ นผู้ใช้ สามารถทาได้ โดย คลิกที่ Widgets
ซึง่ อยูท่ ี่สว่ นบนของแถบเมนู จากนันเลื
้ อกที่
เมนู Gallery หลังจากนันผู
้ ้ ใช้ ก็ทาการลาก
รูปภาพที่ต้องการมาใส่ได้ เลย

30

เมื่อผู้ใช้ เลือกเมนู Gallery แล้ วจะเกิดเป็ นกรอบสี่เหลี่ยม ๆ ซึง่ ผู้ใช้ สามารถนารูปที่เตรี ยมไว้ มาใส่ได้
ซึ่งสามารถเลือกใส่ภาพได้ มากกว่า 2 รูปขึ ้นไป และหากผู้ใช้ ทาการวางภาพที่เลือกเสร็ จแล้ วก็จะ
ปรากฎภาพที่เป็ นภาพขนาดเล็กปรากฎอยู่ด้านล่างของหน้ าจอ Gallery ซึ่งเมื่อทาการคลิกเลือก
ภาพขนาดเล็ก ภาพที่ถกู เลือกก็จะไปปรากฎที่ตรงกลางหน้ าจอซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า และสามารถที่
จะขยายภาพให้ ใหญ่เต็มจอได้
วิธีสงั เกตเมื่อลากรูปมาใส่ใน Gallery แล้ วจะปรากฏได้ 2 แบบคือแบบแรกแบบที่เป็ นภาพ
เล็ก (ที่กล่าวในตอนต้ น) หรื ออีกลักษณะหนึ่งจะภาพที่แทรกเข้ ามาจะมีลักษณะเป็ น จุดวงกลม
เล็ก ๆ เท่า กับจานวนของรูปที่ผ้ ใู ช้ ได้ ทาการลากลงมา ซึง่ ก็คือจานวนของรูปที่มีใน Gallery นัน่ เอง
และเมื่อผู้ใช้ ได้ ทาการลากรู ปมาใส่แล้ ว และไม่ต้องการตังค่
้ าอะไรแล้ วก็สามารถใช้ ง าน
Gallery ได้ ทนั ที ซึง่ ถ้ าต้ องการเลื่อนรูปก็สามารถคลิกที่จดุ หรื อลูกศรซ้ ายขวาของแต่ละมุมนัน่ เอง
วิธีท่ ี 3. กำรเพิ่มภำพแบบ Pop-Over
สาหรับการเพิ่มภาพด้ วยวิธีนี ้ เหมาะสาหรับการเพิ่มภาพที่ต้องการมีคาบรรยายภาพหรื อ
คาอธิบายภาพเยอะ ๆ เพื่อที่ผ้ อู า่ นสามารถที่จะคลิกที่รูปภาพแล้ วมีคาอธิบายภาพเพิ่มเติมออกมา
ให้ ผ้ อู ่านได้ เข้ าใจมากขึ ้น สามารถทาได้ โดย เมื่อผู้ใช้ คลิกเลือกที่เมนู Widget ให้ ผ้ ใู ช้ เลือกที่เมนู
Pop-Over
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เมื่ อเลื อกเมนู Pop-Over แล้ วโปรแกรม
จะปรากฎเป็ นกรอบสี เ หลี่ ย มให้ ผู้ ใช้
สามารถเพิ่มรู ปได้ โดยผู้ใช้ สามารถเพิ่ม
รู ปได้ โดยการลากไฟล์รูปภาพมาจากที่
เก็บรู ปในเครื่ องได้ เลย และในส่วนของ
ค าอธิ บ ายก็ ส ามารถพิ ม พ์ ข้ อความที่
ต้ องการอธิบายเพิ่มเติมลงไปได้ เลย

กำรใส่ Video
การใส่ video นัน้ โปรแกรม iBooks Author จะรองรับไฟล์วิดีโอที่เป็ นนามสกุล .m4v
เท่านัน้ ซึง่ ผู้ใช้ สามารถใช้ ไฟล์ที่โหลดมาจากอินเทอร์ เน็ตก็ได้ หรื อใช้ ไฟล์ที่อดั โดยใช้ iPad ก็ได้ หรื อ
หากเป็ นไฟล์นามสกุลอื่นผู้ใช้ จาเป็ นต้ องทาการแปลงไฟล์ให้ เป็ นนามสกุล .m4v ก่อนจึงจะ
สามารถใส่วิดีโอได้
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1. ใช้ ไฟล์ ท่ ีโหลดมำจำกอินเตอร์ เน็ต โดยไฟล์ที่โหลดมาจากอินเตอร์ เน็ตนัน้ เราจะพบได้
ว่ามี นามสกุล อยู่หลาย ๆ แบบ ซึ่ง เราสามารถแปลงไฟล์ ไ ด้ จ ากโปรแกรม QuickTime
Player ที่อยูใ่ นเครื่ อง mac book ได้ เลย โดยมีขนตอนการท
ั้
างานดังนี ้
- ให้ ผ้ ูใช้ ทาการเลื อกไฟล์ วิดีโอที่ ต้ องการ แล้ วเลื อกเปิ ดกับโปรแกรม QuickTime
Player โดยการคลิกขวาแล้ วเลือก Open With>>QuickTime Player

ภาพแสดงการเลือกไฟล์วิดีโอเพื่อเปิ ดกับโปรแกรม QuickTime Player
2. เมื่อโปรแกรม QuickTime Player เปิ ดมาแล้ วให้ ผ้ ใู ช้ เลือกที่ File>>Export…เพื่อทาการ
แปลงไฟล์จากนามสกุลอื่น ๆ เป็ นไฟล์นามสกุล

ภาพแสดงการเลือกเมนูเพื่อแปลงไฟล์เป็ นนามสกุล .m4v
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3. เมื่อผู้ใช้ เลือกที่เมนู Export แล้ ว โปรแกรมจะแสดงหน้ าต่างสาหรับการตังชื
้ ่อไฟล์วิดีโอ ให้
ผู้ใช้ ทาการตังชื
้ ่อไฟล์วิดีโอที่ทาการแปลงใหม่นี ้ให้ เป็ นนามสกุล .m4v โดยให้ ผ้ ใู ช้ เลือก
เลือกที่ Format เป็ น iPod touch& iPhone 3GS

ภาพแสดงการตังค่
้ าเพื่อเปลี่ยนนามสกุลเป็ น .m4v
4. เมื่อผู้ใช้ ตงค่
ั ้ าทุกอย่างเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ผ้ ูใช้ ทาการกดที่ปมุ่ Export โปรแกรมก็จะทาการ
แปลงไฟล์ให้ ผ้ ใู ช้ ตามต้ องการ

ภาพแสดงสถานะดาเนินการแปลงไฟล์ของโปรแกรม QuickTime Player
เมื่อโปรแกรมแปลงไฟล์เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ใช้ ก็จะได้ ไฟล์นามสกุล .m4v ออกมาสาหรับไว้ ใช้ งานใน
โปรแกรม iBooks Author
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2. ใช้ ไ ฟล์ ท่ ี อั ด วิ ดี โ อมำจำกอุ ป กรณ์ iPad เมื่ อผู้ใช้ อัดหรื อบันทึกวิดีโอจาก iPad แล้ ว ผู้ใช้
สามารถนาไฟล์วิดีโอนันมาใช้
้
งานได้ โดยการเสียบสาย sync กับ macbook ได้ เพื่อที่จะได้ นาไฟล์
นันมาใช้
้
งานได้ โดยเมื่อผู้ใช้ ทาการเสียบสาย โปรแกรม iPhoto ก็จะปรากฎขึ ้นมา โดยโปรแกรม
iPhoto นี ้ เป็ นโปรแกรมที่จะสามารถช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถทาการ sync รู ปหรื อวิดีโอ มาใช้ งานได้
อย่างง่าย

ภาพแสดงหน้ าตาโปรแกรม
iPhoto และภาพแสดงเมื่ อ
เสียบสาย syncกับอุปกรณ์
iPhoto จะทางานอัตโนมัติ

เมื่อเสียบสาย sync โปรแกรม iPhoto จะทางานอัตโนมัติ ให้ ผ้ ใู ช้ สงั เกตุที่ด้านซ้ าย จะเห็นว่า ส่วน
เมนูที่ชื่อว่า DEVICES จะขึ ้นชื่ออุปกรณ์ของเราที่ได้ ทาการเชื่อมต่อขึ ้นมา

ภาพแสดงชื่ออุปกรณ์ที่ทาการเชื่อมต่อ
ซึง่ เมื่อโปรแกรม iPhoto ทาการโหลดภาพและวิดีโอในอุปกรณ์ของเราเรี ยบร้ อย จะแสดงผลทาง
ด้ านขวา ออกมาให้ ผ้ ใู ช้ สงั เกตุ จะมีรูปสัญลักษณ์ที่เป็ นรูปวิดีโอ และวินาที ดังรูป
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ภาพแสดงไฟล์วิดีโอที่มีอยู่
ให้ เราทาการเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการและคลิกที่ import selected เพื่อที่จะโหลดไฟล์วิดีโอนี ้จาก
เครื่ องอุปกรณ์ของผู้ใช้ มายัง macbook

ภาพแสดงเมนู import selected ที่อยูด่ ้ านบน
หลังจากนันโปรแกรมจะท
้
าการ import วิดีโอดังกล่าวมายังเครื่ อง macbook ของผู้ใช้ โดยที่
โปรแกรมจะมีหน้ าต่างแจ้ งเตือนสถานะการ import ขึ ้นมา ให้ ผ้ ใู ช้ เลือกที่ keep photos

ภาพแสดงหน้ าต่างแจ้ งเตือนสถานะการ import
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เมื่อโปรแกรมโหลดวิดีโอที่เราเลือกเรี ยบร้ อยแล้ ว วิดีโอที่เลือกจะถูกเก็บไปยังเมนู Last Import โดย
อัตโนมัติ

ภาพแสดงไฟล์วิดีโอที่ import มายังเครื่ อง macbook แล้ ว
ให้ ทาการลากไฟล์วิดีโอที่ทาการ import ไปแล้ ว ไปยังโฟลเดอร์ ที่เราเอาไว้ เก็บเพื่อที่จะได้ สะดวก
เวลาดังไปใช้ งาน โดยการคลิกเมาส์ค้างไว้ แล้ วลากไปยังโฟลเดอร์ ได้ เลย

ภาพแสดงวิธีลากไฟล์จาก iPhoto มาเก็บยัง โฟลเดอร์ ที่เตรี ยมไว้
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จะเห็นได้ ว่าไฟล์วิดีโอที่ได้ จากการอัดบันทึกจากอุปกรณ์ iPad จะเป็ นไฟล์นามสกุล .MOV ซึ่งตัว
โปรแกรม iBooks Author จะรองรับแค่ไฟล์นามสกุล .m4v เท่านัน้ (อย่างที่กล่าวในตอนต้ น) จึง
จะต้ องแปลงไฟล์เพื่อให้ เป็ นนามสกุล .m4v ด้ วยโปรแกรม QuickTime Player ดังที่ได้ กล่าวไว้
ข้ างต้ น
เมื่อเราได้ ไฟล์วิดีโอที่ต้องการแล้ ว หลังจากนี ้จะทาการใส่ไฟล์วิดีโอไปยังโปรแกรม iBook
Author ซึง่ สามารถทาได้ ง่าย ๆ โดยการลากไฟล์วิดีโอที่ต้องการมายังโปรแกรม iBooks Author ได้
เลย

ภาพแสดงการลากไฟล์ไปยังโปรแกรม iBooks Author
ซึง่ ไฟล์วิดีโอที่ได้ ทาการลากมานัน้ ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขหัวข้ อและคาอธิบายวิดีโอได้ เหมือนกับการ
เพิ่มรูป โดยการคลิกให้ เป็ นแถบสีฟ้าแล้ วแก้ ไขได้ เลย

ภาพแสดงไฟล์วิดีโอเมื่อลากมายังโปรแกรม iBooks Author แล้ ว
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เมื่อผู้ใช้ ได้ ทาการลากไฟล์มาเรี ยบร้ อยแล้ ว ก็สามารถทาการตังค่
้ าต่าง ๆ และตกแต่งกรอบของ
วิดีโอได้ โดยการคลิกที่เมนู Widget Inspector ที่อยูด่ ้ านขาวของเมนู Inspector ได้ ด้วย

ภาพแสดงเมนูตา่ ง ๆ ในหมวด Layout

ภาพแสดงเมนูการตังค่
้ าต่าง ๆ ของ interaction
จะเห็นได้ วา่ การใส่วิดีโอลงไปในโปรแกรม iBooks Author ทาได้ ง่าย แล้ วยังมีเมนูสาหรับช่วยใน
การเล่นของ iBook ได้ อีกด้ วย
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บทที่

4

Types and Devices for

iBooks Author
ในบทนีจ้ ะเป็ นกำรอธิบำยถึงชนิดของไฟล์ eBook ให้ ผ้ ูใช้ มีควำมเข้ ำใจยิ่งขึน้ เกี่ยวกับไฟล์
ชนิดต่ ำง ๆ และแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ ท่ ใี ช้ สำหรับอ่ ำน eBook ได้ ซึ่งหลังจำกที่เรำได้ ทำ
กำรสร้ ำงหนังสือผ่ ำน iBooks Author แล้ ว เรำจะสำมำรถนำหนังสือของเรำมำยังอุปกรณ์
ต่ ำง ๆ ได้ อย่ ำงง่ ำยดำย
อย่า งที่ เ ราทราบกัน ดี ว่ า eBook
นั น้ มี ค ว า ม นิ ย ม ม า ก ขึ น้ ก ว่ า
สมัยก่อนมาก เนื่องจากอุปกรณ์ ที่
ใช้ อา่ น eBook ได้ แพร่หลายและมี
ราคาที่ ถู ก ลงกว่ า แต่ ก่ อ น ท าให้
ผู้อา่ นหนังสือไม่ต้องพกหนังสือไปที
ละหลาย ๆ เล่ ม เพี ย งแค่ ห ยิ บ
อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ อ่ า น eBook ก็
เหมือนกับการหยิบหนังสือไปทีละ
หลาย ๆ เล่มในคราวเดียวกัน เมื่อ eBook มีความแพร่หลายมากขึ ้น ผู้เขียนหนังสือหลาย ๆ ท่านจึง
ได้ จัดทาหนัง สื อของตนเองเป็ น รู ปแบบของ eBook มากขึน้ กว่าแต่ก่อ นด้ ว ย แต่ทว่าชนิ ด ของ
eBook นันก็
้ มีหลากหลายชนิด และอุปกรณ์ที่ใช้ อ่านบางตัวก็อ่านได้ เฉพาะไฟล์บางไฟล์เท่านัน้
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ดังนัน้ แล้ ว เราจึงจาเป็ นที่จะต้ องทราบถึงชนิดของไฟล์และอุปกรณ์ ที่รองรับและใช้ งานส าหรั บ
โปรแกรม iBooks Author

ชนิดของไฟล์ eBook
ในปัจจุบนั นี ้ ไฟล์ของ eBook นันมี
้ หลากหลายมากและบางครัง้ ก็อาจจะเยอะเกินที่เราจะ
จาได้ ทงหมด
ั้
แต่เนื่องจากหนังสือที่เรากาลังจะสร้ างโดยโปรแกรม iBooks Author นี ้มีชนิดไฟล์ที่
รองรับและสามารถสร้ างได้ จากโปรแกรม iBooks Author นัน่ ก็คือ
1. Portable Document Format (PDF)
ไฟล์ ช นิ ด นี เ้ ป็ น ไฟล์ ที่ นิ ย มและใช้ กัน อย่ า งแพร่ ห ลายทั่ว ไป โดยไฟล์ PDF มี
ลัก ษณะเหมื อ นกับ ไฟล์ เ อกสารทั่ว ไป แต่ผ้ ูอ่า นจะไม่ส ามารถแก้ ไ ขเนื อ้ หาข้ า งในได้
นอกจากใช้ โปรแกรมอื่นเพิ่มเติม และยังสามารถเข้ ารหัสเพื่อให้ เฉพาะผู้อ่านที่ผ้ เู ขียนให้
รหัสผ่านสาหรับอ่านได้ เท่านัน้ โดยปกติแล้ ว ไฟล์ PDF จะสร้ างได้ ผ่านเครื่ อง Computer
ทัว่ ๆ ไปที่ลง Plugin เสริมหรื อโปรแกรมเสริมเช่น Adobe Acrobat Professional เป็ นต้ น
2. Plain text files (TXT)
ไฟล์ชนิดนี ้เป็ นมาตรฐานของการสร้ างเอกสารอิเลคทรอนิกส์ทวั่ ๆ ไปเหมือนกับเราพิมพ์
งานเอกสารธรรมดาซึง่ เป็ นมาตรฐานที่สามารถเปิ ดได้ แถบทุก
อุปกรณ์ ข้ อเสียของไฟล์ชนิดนี ้ก็คือผู้อา่ นสามารถแก้ ไขเนื ้อหา
ภายในที่เราเขียนไว้ แล้ วได้ อย่างสบาย ๆ และยังบันทึกทับได้ อีก
ด้ วย
3. iBook File (.ibooks)
ไฟล์ ช นิ ด นี เ้ ป็ น ไฟล์ ข อง eBook ที่ โ ปรแกรม iBooks Author สร้ างได้ เ พี ย งโปรแกรมเดี ย วและ
สามารถเปิ ดได้ เฉพาะบน iPad เท่านัน้ ความสามารถของไฟล์ eBook ชนิดนี ้คือสามารถมีเนื ้อหา
เพลง ภาพ วิดีโอ และระบบการตอบสนองต่อผู้อา่ นได้ ดีที่สดุ
ผู้เขียนหนังสือผ่านโปรแกรม iBooks Author สามารถสร้ างหนังสือแล้ ววางจาหน่ายได้ ผา่ น iBooks
Store ของ Apple ได้ ทันที ซึ่งไฟล์ชนิดนีผ้ ้ ูอ่านจะไม่สามารถแก้ ไขเนือ้ หาของหนัง สือได้ ทาให้ มี
ความปลอดภัยและไม่มีการผิดเพี ้ยนของข้ อมูล
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ปั จจุบนั ไฟล์ชนิดนี ้เริ่ มแพร่หลายมากขึ ้นกว่าเมื่อก่อน เพราะสามารถให้ ผ้ อู ่านเห็นภาพ วิดีโอ และ
สื่ อเพิ่ม เติม จากเนือ้ หาได้ ดียิ่งขึน้ ผู้อ่านสามารถอ่านไฟล์ช นิดนี ไ้ ด้ ผ่าน Application ที่ เรี ยกว่า
iBook ซึง่ เป็ น Application ที่สามารถ Download ได้ ฟรี ผา่ นทาง App Store
ไฟล์ของ iBook นีจ้ ะถูกใช้ อย่างแพร่ หลายในวงการการศึกษาเนื่ องจาก
นักเรี ยนจะสามารถเข้ าใจและเห็นภาพของเนื ้อหาได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น กว่าการ
อ่านสื่อในรูปแบบเดิม

อุปกรณ์ สำหรั บอ่ ำน eBooks
หลังจากที่ eBooks เริ่มมีความแพร่หลายและเทคโนโลยีของอุปกรณ์พกพาได้ พฒ
ั นาก้ าว
ไกลไปมาก อีกทังคอมพิ
้
วเตอร์ ก็มีราคาที่ถกู ลง ทาให้ อปุ กรณ์ที่สามารถอ่าน eBooks ได้ นนมี
ั้
มากมายหลากหลาย โดยในที่นี ้สามารถแบ่งอุปกรณ์ที่ใช้ สาหรับอ่าน eBook ออกเป็ นทังหมด
้
4
จาพวกด้ วยกันคือ
1. Computer
2. Mobile Phone (Smart Phone)
3. Tablet
4. eBook Reader Device
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1. Computer
จาพวกนี ้คือเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทวั่ ๆ ไปนัน่ เอง โดยปกติแล้ ว
เครื่ องคอมพิวเตอร์ จะเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ สร้ าง eBook อยู่แล้ ว
ดังนันเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์ ก็สามารถใช้ อ่าน eBook ได้ เช่นกัน
แต่ไม่ค่อยได้ รับความนิยมส าหรับคนที่ใช้ อ่าน เนื่องจากมี
ขนาดที่ใหญ่ และหนัก และแบตเตอรี่ ที่มีจากัด

2. Mobile Phone (Smart Phone)
โทรศัพท์มือถื อในยุคปั จจุบนั มีความก้ าวหน้ ามากกว่าแต่
ก่อน ซึ่งโทรศัพท์มือถือสามารถอ่าน eBook ได้ เช่นกัน แต่
ด้ วยขนาดของหน้ าจอที่เล็ก ทาให้ อาจจะไม่สะดวกต่อการ
อ่านหนังสือเท่าไร โทรศัพท์มือถือที่สามารถอ่าน eBook ได้
นัน้ จะต้ องมี Application ที่ รองรั บไฟล์ ของ eBook นัน้ ๆ
เพื่อที่จะสามารถเปิ ดอ่านได้

3. Tablet
Tablet เป็ นอุ ป กรณ์ พกพาชนิ ด ล่ า สุ ด ที่ มี ความ
เหมาะสมอย่างมากสาหรับการอ่าน eBook เนื่องจาก
ขนาดหน้ าจอมีความเหมาะสม น ้าหนักพอดีมือ และมี
Application ที่ใช้ สาหรับการอ่าน eBook ได้ โดยตรง
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4. eBook Reader Device
เป็ นอุปกรณ์ ที่ถูกสร้ างมาเพื่อใช้ สาหรับการอ่าน eBook
โดยเฉพาะ ส่ว นมากจะมี ข นาดเล็ ก กว่ า Tablet และมี
ฟั งก์ ชั น การใช้ งานไม่ ม ากนั ก เน้ นการอ่ า นหนั ง สื อ
โดยเฉพาะ ในปั จ จุบันนี ม้ ี ก ารพัฒ นาอุป กรณ์ จ าพวกนี ้
ขึ ้นมาไม่มากนัก เนื่องจากว่าได้ รับความนิยมไม่มากและ
ไม่ ค่ อ ยตอบสนองความต้ องการของผู้ ใช้ ในตลาดที่
ต้ องการการใช้ งานที่ครบครันในอุปกรณ์เดียว

บทที่
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5

iBooks Author
Export and Sync for

ในบทนีจ้ ะเป็ นเรื่ องสุดท้ ำยของกำรแนะนำกำรใช้ งำนโปรแกรม iBook Author ซึ่งจะเป็ น
เรื่องเกี่ยวกับวิธีกำร Export หนังสือออกมำ รวมถึงวิธีนำหนังสือไปใส่ ในโปรแกรม iTunes
และวิ ธี ก ำรน ำหนั ง สื อ เข้ ำ สู่ iPad ซึ่ งผู้ ใช้ จ ำเป็ นจะต้ อ งเข้ ำ ใจในเรื่ องดั งกล่ ำ ว เพื่ อ ให้
หนังสือที่สร้ ำงเสร็จแล้ ว สมบูรณ์ เสร็จสิน้ ตำมขัน้ ตอน

หลังจากที่เราได้ ทาการสร้ างหนังสือเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว แน่นอนว่าเอกสารที่เราทานันจะถู
้ กเปิ ดได้
โดยผ่านโปรแกรม iBooks Author เท่านัน้ ดังนัน้ เราจึงจาเป็ นต้ องมีขัน้ ตอนเพิ่ม เติมเพื่ อให้ เ รา
สามารถนาเอกสารของเราสามารถนาไปใช้ งานกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ สาหรับอ่านหนังสือที่เราทา
ขึ ้นได้ โดยขันตอนนี
้
้เราจะเรี ยกว่าการ Export เอกสาร
จากบทที่ ผ่านมา เราได้ ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ ชนิ ดของไฟล์ ที่ iBooks Author สามารถ Export
ออกมาได้ และเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับอุป กรณ์ ที่ร องรั บกับไฟล์ ในหัวข้ อนี เ้ ราจะทาการศึกษาเกี่ ย วกับ
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ขันตอนของการสร้
้
างไฟล์เหล่านันเพื
้ ่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถทาการ Export หนังสือที่สร้ างออกมาเป็ น
ไฟล์ตา่ ง ๆ ที่รองรับกับอุปกรณ์ที่ต้องการ

Exporting eBooks
1. ขันตอนแรกก่
้
อนที่เราจะทาการ Export นัน้ เราจาเป็ นต้ องตรวจสอบเอกสารของเราให้
แน่ใจก่อนว่าไม่มีข้อผิดพลาด เพื่อที่จะได้ ไม่ต้องแก้ ไขภายหลังจากที่เรา Export หนังสือ
ออกมาแล้ ว
2. คลิกไปที่ปมุ่ File หรื อ Share ที่อยูบ่ น Menu Bar จากนันให้
้ เลือกที่ Export….

(ปล.เรำสำมำรถ Preview หนังสือของเรำบน iPad ได้ โดยกำรเชื่อมต่ อ
เข้ ำกับ iPad จำกนัน้ กดที่ปุ่ม Preview บน Tools bar)

3. หลังจากที่เราเลือกที่ Export แล้ ว เราจะพบกับหน้ าต่างให้ เลือกชนิดของไฟล์ที่เราต้ องการ
Export ออกมา
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4. เมื่ อ เราเลื อ กชนิ ด ของไฟล์ ที่ เ ราต้ อ งการ Export แล้ ว ให้ เ รากดที่ ปุ่ ม Next ก็ จ ะพบกับ
หน้ าต่างที่ให้ เราทาการตังชื
้ ่อและเลือกที่สาหรับการบันทึกไฟล์

iBooks to iTunes
หลังจากที่เราทาการ Export ไฟล์ออกมาแล้ ว เราจะได้ ตวั ไฟล์ที่เก็บไว้ ในสถานที่ที่เราเลือก
คราวนี ้เราจะต้ องทาการนาหนังสือมาใส่ใน iPad
สาหรับ iPad นัน้ การจะนาข้ อมูลต่าง ๆ อย่างเช่น เพลง ภาพยนต์ และอื่น ๆ มาใส่ข้างใน
จาเป็ นต้ องทาผ่านโปรแกรม iTunes ที่อยูบ่ รเครื่ องคอมพิวเตอร์
เช่นเดียวกัน หากเราต้ องการนาหนังสือมาใส่ใน iPad ให้ เรานาหนังสือของเราไปเก็บไว้ ใน
iTunes ก่อน
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1. ทาการเปิ ดโปรแกรม iTunes ขึ ้นมา ซึง่ ปกติแล้ วจะอยู่บน Dock ของหน้ าจอ ถ้ าไม่พบ
iTunes วางอยูท่ ี่ Dock ให้ เราเปิ ดจาก Launch Pad หรื อจาก Folder Application

2. เปิ ดหน้ าต่างของ Folder ที่เราเก็บหนังสือไว้ จากนันให้
้ ลากหนังสือที่เราทาการ Export ไว้
มาใส่ที่ iTunes

3. ตรวจว่าหนังสือที่ลากมาได้ เข้ ามาอยู่ที่โปรแกรม iTunes หรื อไม่ โดยกดที่มมุ ซ้ ายบน (โดย
พื ้นฐานจะเป็ นคาว่า Music) จากนันให้
้ เลือกเป็ น Book
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หลังจากที่เรานาหนังสือเข้ ามาสู่ iTunes เรี ยบร้ อยแล้ ว เท่ากับว่าเราเตรี ยมพร้ อมแล้ วที่จะนา
หนังสือของเราเข้ ามาสู่ iPad

Syncing to iPad
ขันตอนนี
้
้จะเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการนาหนังสือเข้ าสู่ iPad โดยขันตอนการด
้
าเนินการ
นันแบ่
้ งออกเป็ น 2 แบบ คือ
1. การ Sync คือการทาข้ อมูลของทัง้ 2 ฝั่งให้ เหมือนกัน พูดง่ายๆ คือการทาให้ ข้อมูลที่อยูบ่ น
iTunes มาอยูบ่ น iPad
2. การลากแล้ ววาง คือการลากข้ อมูลที่เราต้ องการนามาใส่ในอุปกรณ์ มาวางไว้ ในอุปกรณ์
ซึง่ วิธีการนี ้จะง่ายกว่าตอนดาเนินการ แต่จะมีขนตอนที
ั้
่ต้องเตรี ยมการก่อน คือ การตังค่
้ า
ให้ iPad รองรับการลากและวาง หรื อ Manually Manage Music and Videos ซึง่ จะอยูท่ ี่
หน้ า Summary ของ iPad เมื่อเชื่อมต่อกับ iTunes
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ขัน้ ตอนกำร Sync หนังสือ
1. นา iPad มาเชื่อมต่อกับ Computer
2. กดที่ iPad ตรงมุมขวาบน
3. เลือกที่ Books บน Tab ตรงกลาง
4. เลือกที่ชอ่ ง Sync จากนันกดที
้
่ Done

