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ดาวน์โหลดวิธีใช้ที ่

www.slideplayer.mcu.ac.th 

o แนะน ำและติดตั้งโปรแกรม 
o กำรสมฌัรใชฌ้รัง้แรก 
o กำรดำวน์โหลดหนังสือ 
o กำรอ่ำน e-Book 
o กำรซื้อและวธิีช ำระเงิน 
o กำรขำย e-Book 

เทคนิคการใช้ระบบ 

MEB e-Books 

แหล่งรวมอบีุก๊ : ซือ้ก็ง่าย  ขายก็ด ี ฟรีก็เยอะ!! 

ภาควชิาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

www.edu.mcu.ac.th 
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o แนะน ำระบบ MEB e-Book 

     e-Book เป็นหนังสือท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีให้ความรู้ต่างๆ  
ได้เหมือนกับหนังสือปกติทั่วไป แต่จะสะดวกในการซื้อ ขาย จ่าย แจก
พกพา และเผยแพร่ กว่าหนังสือปกติมาก ในท่ีนี่จะขอน าระบบ MEB 
e-Book เป็นตัวอย่าง ส าหรับการศึกษา และใช้งานจริง โดยจะแนะน า
ตั้งแต่การสมัครครั้งแรก การดาวน์โหลดหนังสือมาอ่าน การอ่านจาก
เครื่องแบบต่างๆ การซื้อ และการขาย ตามล าดับต่อไปนี้ 

o การดาวน์ฌหลดและติดตัง้ระบบ 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ระบบ
www.mebmarket.com 

2. เลือกเมนู How To > How To 
Read 

3. ดาวน์โหลดโปรแกรมท่ีเหมาะสมกับ
ระบบบนเคร่ืองของท่าน 

4. ติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนท่ีระบบ
แนะน า 
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o กำรสมัครใช้ระบบ MEB e-Book 

เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว จะได้ MEB 
Icon ขึ้นมา ให้สมัครใช้ระบบ ดังนี้ 
1. Double click ท่ี MEB Icon 
2. ปรากฏหน้าต่างขั้นมาให้ กดที่ 

  สร้างบัญชีผู้ใช้ 
3. ปรากฏหน้าต่างขึ้น ให้กรอกข้อมูลให้

ครบ และกด   สมัครเลย 
4. ถ้าสมัครผ่านชั้นหนังสือ (Book’s shelf) 

จะปรากฏ ขึ้น ให้กดที่ปุ่ม 
  Buy Books  เพื่อเข้าไปดาวน์โหลด
หนังสือจากเว็บไซต์มาอ่าน 

*การติดตั้งและสมัครใช้งานบน  Android  และ  iOS  ใช้วิธีเดียวกัน และใช้ฐานข้อมูล
ร่วมกันทุกระบบโดยไม่ต้องสมัครใหม่  การใช้งานครั้งต่อไปให้เข้าสู่ระบบได้ทันที 

1 

2 

3 

4 



Dr.Kasem Saengnont 4 o MEB e-Books Using 

o กำรดำวน์โหลดหนังสือ..ฮรี 

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ mebmarket.com แล้ว 
ก็จะต้องเลือกหนังสือไปไว้ที่ชั้นเพื่อดาวน์
โหลดและอ่านต่อไป ดังนี ้
1. เลือกหมวดหมู่หนังสือ เช่น 

Bestseller > Top Free 
2. ถ้ารู้ชื่อหนังสือ ผู้เขียน หรือส านักพิมพ์ 

ก็ใช้การค้นโดยพิมพ์ในช่องค้นหา เช่น 
พิมพ์ medabooks  แล้วกดค้นหา 

3. คลิกที่  Get Free  ใต้หนังสือเล่มนั้น 
สามารถเลือกได้หลายๆ เล่ม 

4. กลับไปเปิดชั้นหนังสือ จะมีหนังสือใหม่
วางบนชั้น (Book’s Shelf) ให้กด 
ดาวน์โหลด มาลงในเครื่อง 
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o การอ่านหนังสือ 

ถ้าจะเปิดอ่านหนังสือ ปฏิบัติดังนี้ 
1. คลิก Icon เพื่อเปิดโปรแกรม 
2. กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเพ่ือ 

เข้าสู่ระบบ 
3. เปิดอ่านหนังสือท่ีต้องการ โดยใช้

เครื่องมืออ านวยความสะดวก
ต่างๆ ท่ีโปรแกรมมี 

1 

3 

4 

2 

4. เมื่อเลิกอ่าน ต้องออกจากระบบให้
คลิกท่ี Account เลือก Logout 

*ถ้าใช้บน Android หรือ iOS หลังจากสมัครแล้ว ก็สามารถใช้
งานหรือเปิด-ปิด ได้ทันที โดยไม่ต้องท าตามขั้นตอนนี้ 

เรียนรู้เพิ่มเติม 
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o การซ้ือหนังสือและช าระเงิน 

ศกึษาเพิ่มเติมได้ที่เมน ูHow To Buy 

1. เลือกหนังสือที่จะซื้อแล้วคลิกท่ีราคา ฿000.00 
2. ถ้าซื้อเล่มเดียวกด Checkout  ถ้าจะซื้อเพ่ิมกด 

Continue Shopping สุดท้ายกด Checkout 
3. กด Checkout  อีกครั้ง เพ่ือเข้าไปวิธีการช าระ 
4. เลือกวิธีการช าระ แล้วกด 

Proceed to Checkout 
5. กรอกข้อมูลให้ครบแล้วกด 

ด าเนินการต่อ 
6. ปรากฏหน้าใบ PaySlip ขึ้นมา 

ให้กด  Print 
7. น าใบแจ้งฯ ไปช าระเงินที่ Counter Service 

หนังสือก็จะถูกส่งมาที่ชั้นหนังสือของเรา จึงท า
การดาวน์โหลดมาอ่านต่อไป 
 

การซื้อหนังสือและการช าระเงินมีหลายวิธี ในที่น่ีจะแนะน าการซื้อผ่าน 
Counter Service ดังนี้ 
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o กำรขำฬหนังสือ 
ถ้าต้องการขายหนังสือ ต้องสมัครเป็นผู้เขียน Publisher/Writer หากได้
สมัคร meb account ไว้แล้ว สามารถสมัครเป็นผู้เขียน Publisher / 
Writer โดยการ Login ก่อนสมัคร ดังนี ้

1. เข้า www.mebmarket.com  
และ  Login  เข้าสู่ระบบ 

2. คลิกท่ีป้าย  สมัครขายหนังสือ 
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกด 

Continue 
4. ระบบจะแจ้งตอบรับภายใน 1 วัน 

เมื่อระบบตอบรับให้เป็นผู้เขียนแล้ว 
สามารถน าหนังสือขึ้นไปขายได้ ดังนี้ 
1. คลิกท่ี  
2. เลือกเมนู   Add New Book 
3. กรอกข้อมูล และ Upload หนังสือ

ขึ้นสู่ระบบ แล้วกด   Submit 
* ระบบจะตรวจสอบ 1-2 หรือ 1 
สัปดาห์ 

o กำรเอิ่มหนังสือเอื่อขำฬ 

1 

2 

3 

1 

2 

3 *โปรดศึกษาข้อแนะน า และเงื่อนไขต่างๆ ของระบบให้
เข้าใจอย่างถูกต้อง หรือติดต่อสอบถามให้ชัดเจน 
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o ข้อแนะน ำของระบบในกำรฯลิต e-Book  

พมิพค์ าว่า medabooks ทีช่่องคน้หา จะมหีนงัสอืน่าสนใจ เช่น 
ธรรมนูญชวีติ  พุทธธรรม  กาลานุกรม  พุทธวธิใีนการสอน  วธิี
บรูณาการพุทธศาสนากบัศาสตรส์มยัใหม ่ หนงัสอืบนอากาศ 
eBook  การใช ้ZoomIt  เป็นตน้ 

หนังสือแนะน า 

      เพื่อให้ e-book มีคุณภาพเทียบเท่าหรือไม่ด้อยกว่าหนังสือจรงิที่วางจ าหน่ายตามรา้น
ขายหนังสือ จึงขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะต้นฉบับที่มีความสมบูรณ์ โดยควรมีคุณสมบัติดังนี ้
• มีขนาดรูปเล่มเหมาะแก่การอ่านบนอุปกรณ์พกพา  (ควรใช้ขนาด A5 หรือ 

Pocketbook) 
• มีหน้าปกที่จัดท าอย่างประณีต สวยงาม และคมชัด (มี resolution อย่างน้อย 250 DPI 

และสามารถอ่านชื่อหนังสือและผู้แตง่ได้ง่ายและขัดเจน) 
• มีเนื้อหาที่ถูกจัดรูปเล่มมาอย่างดี ใช้ฟอนต์ขนาดที่เหมาะสม อ่านง่าย (ควรใช้ฟอนต์

ขนาด 16 pt. ขึ้นไป) 
• มีความยาวเนื้อหาที่เหมาะสม ไม่สั้นเกินไป (หากเป็นหนังสือที่ก าลังเขียนอยู่ ควร

เผยแพร่ก็ต่อเมื่อเขียนจบแล้ว หากเป็นเรื่องสั้น ควรรวบรวมหลายๆตอนเข้าเป็นหนังสือ
เล่มเดียว ไม่ควรให้หนังสือมีจ านวนหน้าน้อยราวกับเป็นแผ่นพับหรือโบรชัวร์) 

• มีการตั้งราคาขายที่เหมาะสม และสอดคล้องกับปริมาณเนื้อหาในหนังสือ  (ควร
พิจารณาจากราคาและจ านวนหน้าของหนังสือที่มีวางจ าหน่ายในท้องตลาด) 

• มีขนาดไฟล์เหมาะสม ไม่ใหญ่เกินไปทั้งที่มีจ านวนหนา้น้อย (หากหนังสือมีภาพประกอบ
เยอะ ควรบันทึกเอกสารที่ความละเอียดอย่างน้อย 250 DPI) 

• มีเนื้อหาที่ครบถ้วน ตรวจทานค าผิดมาแล้ว และถูกเขียนจนจบสมบูรณ์ทั้งเล่มแล้ว 
• เนื้อหาและหน้าปก ต้องไม่ลอกเลียนหรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น และไม่ผิด

กฎหมาย 
ที่มา: 

https://www.mebmarket.com/publisherconsole/outdex.php?action=AddBook 


