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Introduction 
Documentation Purpose 

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือเสนอแนวทางการดำเนินงานของ บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์  
จำกัด ซึ่งประกอบด้วย คู่มือ Kotobee Author ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้จัดเตรียมขึ้นสำหรับการดำเนินงานในโครงการนี้เทา่นั้น 
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ถือเป็นความลับ และไม่ควรส่งต่อไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ  
เป็นลายลักษณ์อักษร 
Document Control 
Document Change Log 

Version Date Change Description 
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บทนำ 
 

โปรแกรม Kotobee Author เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook 

หรือ e-Book) สามารถสร้าง ebooks แบบอินเทอร์แอคทีฟที่หลากหลายด้วยวิดีโอเสียง 3D วิดเจ็ตหนังสือคำถามและอ่ืน ๆ 

อีกมากมาย ปรับแต่งรูปลักษณ์ความรู้สึกของแอป ebook เลียนแบบผลลัพธ์บนแพลตฟอร์ม อุปกรณ์ต่าง ๆ และส่งออก 

ebook ของคุณไปยังรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นเว็บแอปแอปเดสก์ท็อป แอป Chrome และ EPUB3 ซึ่งสามารถเปิดได้โดยใช้

แอป Kotobee Reader ฟรีหรือใช้เครื่องอ่าน ebook ยอดนิยมที่มีอยู่ในร้านค้า  

 
รูปภาพที่ 1 หน้าจอหลัก kotobee 

 

จากรูปที่ 1 หน้าจอการทำงานของโปรแกรม Kotobee จะประกอบได้ด้วย 4 หน้าจอหลัก ได้แก่  

1) หน้า Edit เป็นหน้าที่ใช้สำหรับสร้างหนังสือ 

 
รูปภาพที่ 2 หน้า Edit 
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2) หน้า Customize เป็นหน้าที่ใช้สำหรับปรับแต่ง 

 
รูปภาพที่ 3 หน้า Customize 

 

3) หน้า Export เป็นหน้าที่ใช้สำหรับส่งออกหนังสือ 

 
รูปภาพที่ 4 หน้า Export 

 

4) หน้า Manage เป็นหน้าที่ใช้สำหรับจดัการหนังสือ 

 
รูปภาพที่ 5 หน้า Manage 
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1. หน้าหลักโปรแกรม 
1.1 หน้า Edit 

 ผู้ใช้งานสามารถจัดการสร้างหนังสือโดยใส่ข้อความตัวอักษร แล้วสามารถปรับสีตัวอักษร ขนาดตัวอักษรได้ และ

แทรกรูปภาพ แทรกอัลบั้มรูปภาพ แทรก Link แทรกคำแปล แทรกคำถาม แทรกคลิปวิดีโอ แทรกเสียง แทรก Widget 

แทรก 3D 

 
รูปภาพที่ 6 หน้า Edit 

 

1.1.1 “ ” เพื่อสร้างหนังสือใหม่ 

1.1.2 “ ” เพื่อเปิดหนังสือที่บันทึกเอาไว้ 

1.1.3 “ ” บันทึก 

1.1.4 “ ” บันทึกเป็น(สามารถตั้งชื่อไฟล์ที่บันทึกได้) 

1.1.5 “ ” Import ไฟล์ PDF 

1.1.6 “ ” Import ไฟล์ EPUB 

1.1.7 “ ” Import ไฟล์ Docx 

1.1.8 “ ” Import ไฟล์ HTML 
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1.1.9 Book Manager 

 
รูปภาพที่ 7 Book info 

1.1.10 Book info  

1.1.10.1 Book Title กรอกชื่อหนังสือ 

1.1.10.2 Author กรอกชื่อผู้เขียน 

1.1.10.3 Publisher กรอกชื่อสำนักพิมพ์ 

1.1.10.4 ISBN กรอกตัวเลข ISBN 

1.1.10.5 Rights ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ 

1.1.10.6 Language คลิกเพ่ือเลือกภาษา 

1.1.10.7 Layout คลิกเพ่ือเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล 

1.1.10.8 Description กรอกรายละเอียดของหนังสือ 
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1.1.11 คลิกปุ่ม File Manager เพ่ือเข้าหน้าจัดการไฟล์เอกสาร 

 
รูปภาพที่ 8 File Manager 

 

1.1.11.1 คลิกปุ่ม “New File” เพ่ือสร้างไฟล์ใหม่  

1.1.11.2 คลิกปุ่ม “New Folder” เพ่ือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ 

1.1.11.3 คลิกปุ่ม “Import Files เพ่ือ Import เข้ามา 

1.1.11.4 คลิกปุ่ม “Import Folder” เพ่ือ Import เข้ามา 

1.1.11.5 คลิกปุ่ม “Refresh” เพ่ือรีเฟรช เอกสาร 

1.1.11.6 คลิกปุ่ม “Exit File Manager” ออกจากหน้าจัดการไฟล์เอกสาร 
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2. การสร้างหนังสือ  
ผู้ใช้งานสามารถจัดการสร้างหนังสือโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1 สร้างชื่อหนังสือ ผู้ใช้งานคลิกที่ Book Title กรอก “ชื่อหนังสือ” 

 
รูปภาพที่ 9 สร้างชื่อหนังสือ 

 

2.2 รูปภาพหน้าปกหนังสือ ผู้ใช้งาน “ ” เลือกรูปภาพหน้าปกหนังสือ หรือ“ ” Reset รูปภาพเพ่ือเลือกรูปภาพ   

  ใหม ่

 
รูปภาพที่ 10 แสดงรูปภาพปกหนังสือ 
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2.3 สร้างเมนูหนังสือ ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “+ New chapter” เพื่อสร้างหนังสือเมนูหลัก หรือ คลิกปุ่ม “+” สร้างหนังสือ 

 เมนูย่อย แล้วจะปรากฎหน้า Layout ให้เลือกรูปแบบระหว่าง “Reflowable layout” หรือ “Fixed layout” 

 
รูปภาพที่ 11 สร้างเมนูหนังสือ 

 

2.4 การแทรกข้อความ ผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความตัวอักษร และเลือกปรับขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร และจัดรูปแบบ 

 ตัวอักษรได้ 

 
รูปภาพที่ 12 การแทรกข้อความ 
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2.5 การแทรกภาพ ผู้ใช้งานแทรกภาพได้โดยคลิกไอคอน Image  

2.5.1 คลิก “Add image” เพ่ือเพ่ิมรูปที่ต้องการ  

2.5.2 คลิก “Layout” ตั้งค่ารูปตามที่ต้องการ 

2.5.3 คลิก “Animation” หากรูปเป็นในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวสามารถปรับเปลี่ยนได้ 

2.5.4 คลิก “Create” แทรกรูปภาพ 

2.5.5 คลิก “Cancel” เพ่ือยกเลิกแทรกรูปภาพ 

 
รูปภาพที่ 13 การแทรกภาพ 
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2.6 การแทรกอัลบั้ม ผู้ใช้งานแทรกอัลบั้มภาพได้โดยคลิกไอคอน Gallery  

2.6.1 คลิก “Add image” เพ่ือเพ่ิมรูปที่ต้องการ และสามารถเพ่ิมได้มากกว่า 1 รูปภาพ  

2.6.2 สามารถปรับขนาดรูป เปลี่ยนลำดับ และ ลบรูปออกจากอัลบั้มได้ 

2.6.3 คลิก “Create” แทรกอัลบั้มรูปภาพ 

2.6.4 คลิก “Cancel” เพ่ือยกเลิกแทรกอัลบั้มรูปภาพ 

 
รูปภาพที่ 14 การแทรกอัลบั้มภาพ 

 

2.7 การแทรก Link ผู้ใช้งานคลิกไฮไลท์ข้อความที่ต้องการแทรก Link และคลิกไอคอน Link  

 
รูปภาพที่ 15 การแทรก Link 
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2.8 การแทรกคำถาม ผู้ใช้งานแทรกคำถามได้โดยคลิกไอคอน Questions 

2.8.1 Title กรอก “หัวข้อคำถาม” 

2.8.2 Response “การวัดผลคะแนน” 

2.8.3 เลือกรูปแบบคำตอบ โดยคลิกเลือกรูปแบบคำตอบ 

2.8.4 “ ” 

2.8.5 คลิก “Create” แทรกคำถาม 

2.8.6 คลิก “Cancel” เพ่ือยกเลิกแทรกคำถาม 

 
รูปภาพที่ 16 การแทรกคำถาม 

 

2.9 การแทรกวิดีโอ ผู้ใช้งานแทรกวิดีโอได้โดยคลิกไอคอน video 

2.9.1 เลือกระหว่างกรอก URL หรือ คลิก Add video file เพ่ือเพ่ิมวิดีโอ 

2.9.2 กำหนดวิดีโอตามที่ต้องการ 

2.9.3 คลิก “Create” แทรกวิดีโอ 

2.9.4 คลิก “Cancel” เพ่ือยกเลิกแทรกวิดีโอ 

 
รูปภาพที่ 17 การแทรกวิดีโอ 
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2.10 การแทรกเสียง ผู้ใช้งานแทรกเสียงได้โดยคลิกไอคอน Audio 

2.10.1 เลือกระหว่างกรอก URL (MP3 link) หรือ คลิก Add audio file เพ่ือเพ่ิมเสียง 

2.10.2 คลิก “Create” แทรกเสียง 

2.10.3 คลิก “Cancel” เพ่ือยกเลิกแทรกเสียง 

 
รูปภาพที่ 18 การแทรกเสียง 

 

2.11 การแทรก Widget ผู้ใช้งานแทรก Widget ได้โดยคลิกไอคอน Widget 

 
รูปภาพที่ 19 การแทรก Widget 
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2.12 การแทรก 3D ผู้ใช้งานแทรก 3D ได้โดยคลิกไอคอน 3D 

 
รูปภาพที่ 20 การแทรก 3D 



CONFIDENTIAL : คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 

 

  

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด ์ดีไซน์ จำกัด 18 

 
 

3. เมนู Customize 
3.1 เมนู Tabs 

3.1.1 Media tab (มัลติมีเดีย) เป็นการเลือกระหว่าง “Show คือ การให้ข้อมูลแสดง หรือ Hide คือ การซ่อน

ข้อมูล” 

 
รูปภาพที่ 21 Media tab (มัลติมีเดีย) 

3.1.2 Chapters tap (แท็บบท) เป็นการเลือกระหว่าง “Show คือ การให้ข้อมูลแสดง หรือ Hide คือ การซ่อน

ข้อมูล” 

 
รูปภาพที่ 22 Chapters tap (แท็บบท) 
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3.1.3 Settings tap (แท็บการตั้งค่า) เป็นการเลือกระหว่าง “Show คือ การให้ข้อมูลแสดง หรือ Hide คือ การ

ซ่อนข้อมูล”  

 
รูปภาพที่ 23 Settings tap (แท็บการตั้งค่า) 

 

3.1.4 Notebook tap (แท็บสมุดบันทึก) เป็นการเลือกระหว่าง “Show คือ การให้ข้อมูลแสดง หรือ Hide คือ 

การซ่อนข้อมูล”  

 
รูปภาพที่ 24 Notebook tap (แท็บสมุดบันทึก) 
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3.1.5 Search within ebook (ค้นหาภายใน ebook) เป็นการเลือกระหว่าง “Show คือ การให้ข้อมูลแสดง หรือ 

Hide คือ การซ่อนข้อมูล”  

 
รูปภาพที่ 25 Search within ebook (ค้นหาภายใน ebook) 

 

3.2 เมนู Reading (การอ่าน) 

3.2.1 Default language (ภาษาเริ่มต้น) คลิกปุ่ม “ ” เพ่ือทำการเปลี่ยนภาษา คลิกท่ี “Customize 

language” เพ่ือทำการปรับแต่งรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 
รูปภาพที่ 26 Default language (ภาษาเริ่มต้น) 
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3.2.2 Language change (การเปลี่ยนภาษา) เป็นการเลือกระหว่าง “Enable คือ การเปิดการใช้งาน หรือ 

Disable คือ การปิดการใช้งาน”  

 
รูปภาพที่ 27 Language change (การเปลี่ยนภาษา) 

 

3.2.3 Annotations (คำอธิบายประกอบ) เป็นการเลือกระหว่าง “Enable คือ การเปิดการใช้งาน หรือ Disable 

คือ การปิดการใช้งาน”  

 
รูปภาพที่ 28 Annotations (คำอธิบายประกอบ) 
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3.2.4 Text-to-speech (ข้อความเป็นคำพูด) เป็นการเลือกระหว่าง “Enable คือ การเปิดการใช้งาน หรือ 

Disable คือ การปิดการใช้งาน”  

 
รูปภาพที่ 29 Text-to-speech (ข้อความเป็นคำพูด) 

 

3.2.5 Speech language (ภาษาพูด) คลิกปุ่ม “ ” เพ่ือทำการเปลี่ยนภาษาพูด 

 
รูปภาพที่ 30 Speech language (ภาษาพูด) 
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3.2.6 Google search (ค้นหา Google) เป็นการเลือกระหว่าง “Enable คือ การเปิดการใช้งาน หรือ Disable 

คือ การปิดการใช้งาน”  

 
รูปภาพที่ 31 Google search (ค้นหา Google) 

 

3.2.7 Wikipedia search (ค้นหาวิกิพีเดีย) เป็นการเลือกระหว่าง “Enable คือ การเปิดการใช้งาน หรือ Disable 

คือ การปิดการใช้งาน” 

 
รูปภาพที่ 32 Wikipedia search (ค้นหาวิกิพีเดีย) 
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3.2.8 Wikipedia language (ภาษา Wikipedia) คลิกปุ่ม “ ” เพ่ือทำการเปลี่ยนภาษา 

 
รูปภาพที่ 33 Wikipedia language (ภาษา Wikipedia) 

 

3.2.9 Copy to clipboard (คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด) เป็นการเลือกระหว่าง “Enable คือ การเปิดการใช้งาน 

หรือ Disable คือ การปิดการใช้งาน” 

 
รูปภาพที่ 34 Copy to clipboard (คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด) 

 

 

3.2.10 Background audio (เสียงพ้ืนหลัง) คลิกปุ่ม “Add audio file” เพ่ือเพ่ิมไฟล์เสียง 
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รูปภาพที่ 35 Background audio (เสียงพ้ืนหลัง) 

 

3.2.11 Preserve location (รักษาสถานที่) เป็นการเลือกระหว่าง “Enable คือ การเปิดการใช้งาน หรือ Disable 

คือ การปิดการใช้งาน” 

 
รูปภาพที่ 36 Preserve location (รักษาสถานที่) 
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3.2.12 Text size controls (การควบคุมขนาดตัวอักษร) เป็นการเลือกระหว่าง “Enable คือ การเปิดการใช้งาน 

หรือ Disable คือ การปิดการใช้งาน” 

 
รูปภาพที่ 37 Text size controls (การควบคุมขนาดตัวอักษร) 

 

3.2.13 Rich-text in notes (Rich-text ในบันทึกย่อ) เป็นการเลือกระหว่าง “Enable คือ การเปิดการใช้งาน 

หรือ Disable คือ การปิดการใช้งาน” 

 
รูปภาพที่ 38 Rich-text in notes (Rich-text ในบันทึกย่อ) 
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3.3 เมนู Design (ออกแบบ) 

3.3.1 Slogan    กรอก “Slogan” คำขวัญ 

3.3.2 Hide logo   เลือกเพ่ือทำการซ่อนโลโก้ 

3.3.3 Custom logo   คลิกปุ่ม “Add image” เพ่ือทำการกำหนดโลโก้ 

3.3.4 Startup image   คลิกปุ่ม “Add image” เพ่ือทำการกำหนดภาพเริ่มต้น 

3.3.5 Startup image scale  คลิกปุ่ม “ ” เพ่ือเลือกการแสดงรูปแบบภาพ 

3.3.6 Startup background color เลือกหรือกรอก “รหัสสี” เพื่อแสดงสีพ้ืนหลัง 

3.3.7 Startup text color  เลือกหรือกรอก “รหัสสี” เพื่อแสดงสีข้อความ 

3.3.8 Hide loader   เลือกเพ่ือทำการซ่อนตัวโหลด 

3.3.9 Loader color   เลือกหรือกรอก “รหัสสี” เพื่อแสดงสีของการโหลด 

3.3.10 Theme    เลือก “ ” เพ่ือเลือกสีธีม 

3.3.11 From    เลือกหรือกรอก “รหัสสี” เพื่อแสดงสีด้านบนซ้ายมือ 
3.3.12 To    เลือกหรือกรอก “รหัสสี” เพื่อแสดงสีด้านบนขวามือ 
3.3.13 Header text color  เลือกหรือกรอก “รหัสสี” เพื่อแสดงสีข้อความส่วนหัวข้อ 
3.3.14 Tabs bar color   เลือกหรือกรอก “รหัสสี” เพื่อแสดงสีแถบ 
3.3.15 Tabs bar text color  เลือกหรือกรอก “รหัสสี” เพื่อแสดงสีข้อความแถบ 
3.3.16 Chapters background color เลือกหรือกรอก “รหัสสี” เพื่อแสดงสีพื้นหลังของบท 
3.3.17 Chapters text color  เลือกหรือกรอก “รหัสสี” เพื่อแสดงสีข้อความของบท 
3.3.18 Selected chapter color เลือกหรือกรอก “รหัสสี” เพื่อค้นหาสีของบทที่เลือก 
3.3.19 Book info background color เลือกหรือกรอก “รหัสสี” เพื่อแสดงสีพื้นหลังของข้อมูลหนังสือ 
3.3.20 Book info text color  เลือกหรือกรอก “รหัสสี” เพื่อแสดงสีข้อความของข้อมูลหนังสือ 
3.3.21 Reset to default colors คลิกปุ่ม “Reset to default colors” เพ่ือรีเซ็ตเป็นสีเริ่มต้น  
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รูปภาพที่ 39 Design (ออกแบบ) 
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3.4 เมนู Mobile 

3.4.1 Navigation buttons (ปุ่มนำทาง) เป็นการเลือกระหว่าง “Show คือ การให้ข้อมูลแสดง หรือ Hide คือ  

การซ่อนข้อมูล” 

3.4.2 Fullscreen mode (โหมดเต็มหน้าจอ) คลิกปุ่ม “ ” เพ่ือเลือกการแสดงโหมดหน้าจอ  

3.4.3 รูปแบบการเปิดโหมดเต็ม เป็นการเลือกระหว่าง “Show คือ การให้ข้อมูลแสดง หรือ Hide คือ  

การซ่อนข้อมูล” 

3.4.4 Social media sharing (การแชร์สื่อสังคมออนไลน์) เป็นการเลือกระหว่าง “Show คือ การให้ข้อมูลแสดง  

หรือ Hide คือ การซ่อนข้อมูล” 

3.4.5 Vibration (การสั่นสะเทือน) เป็นการเลือกระหว่าง “Show คือ การให้ข้อมูลแสดง หรือ Hide คือ  

การซ่อนข้อมูล” 

3.4.6 Vibration intersity (ความแรงของการสั่นสะเทือน) คลิกปุ่ม “ ” เพ่ือเลือกความแรงของการ

สั่นสะเทือน 

 
รูปภาพที่ 40 Mobile 

 
 
 
 
 
 

 
 



CONFIDENTIAL : คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 

 

  

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด ์ดีไซน์ จำกัด 30 

 
 

4. Export 
 ผู้ใช้งานสามารถจัดการ Export หนังสือได้ดังนี้ 

4.1 Export Standard Files 

 
รูปภาพที่ 41 Export Standard Files 

 

4.2 Export Web App 

 
รูปภาพที่ 42 Export Web App 
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4.3 Export Desktop App 

 
รูปภาพที่ 43 Export Desktop App 

 

4.4 Export Mobile App 

 
รูปภาพที่ 44 Export Mobile App 
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4.5 Integrate with LMS 

 
รูปภาพที่ 45 Integrate with LMS 

 

4.6 Host Online 

 
รูปภาพที่ 46 Host Online 

 

4.7 Export To Library 

 
รูปภาพที่ 47 Export To Library 
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5. Manage 
Kotobee Author enables you to manage access and features in your Kotobee Cloud and Hosted 

Ebooks and your Kotobee Ebook Library. 
ผู้แต่ง Kotobee ช่วยให้คุณสามารถจัดการการเข้าถึงและคุณสมบัติต่างๆใน Kotobee Cloud และ Ebooks ที่ฝากบริการ
และ Kotobee Ebook Library ของคุณ 

• Create and customize a library. 
• สร้างและปรับแต่งห้องสมุด 
• Manage user access to your ebook or library. 
• จัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ไปยัง ebook หรือห้องสมุดของคุณ 
• Issue access codes. 
• ออกรหัสการเข้าถึง 
• Enable Tin-Can API for books or libraries. 
• เปิดใช้งาน Tin-Can API สำหรับหนังสือหรือห้องสมุด 

 

 
รูปภาพที่ 48 Manage 

 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/8044131505/original/tqLK3EJ9QjbxeBBnQ7MeJkZ2ttkpqk1EiQ.png?1547397130

