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คู่มือการใช้งาน ห้องสมุด อเิลก็ทรอนิกส์ 
 

เวบ็ไซต์ ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ 

URL: http://e-lib.ddc.moph.go.th 

1. เมนูหน้าแรก 

 

หน้าจอหน้าแรก 

http://e-lib.ddc.moph.go.th/
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 หน้าแรกของเว็บไซต์ เป็นการน าหนังสือใหม่และหนังสือแนะน า ในหัวข้อ E-book มาแสดงเพ่ือให้

เว็บไซต์มีความความน่าสนใจ โดยหนังสือแต่ละเล่มสามารถเปิด อ่านได้บนเว็บไซต์ รวมถึงการอ่านบน 

Smartphone, Tablet และสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล ์PDF เกบ็ไวไ้ด ้ซ่ึงมีสญัลกัษณ์ดงัน้ี 

  : รายละเอียดของหนงัสือ 

  : ส าหรับเปิดอ่านหนงัสือบนเวบ็ไซต์ 

  : ส าหรับดาวน์โหลดหนงัสือเป็นไฟล์ PDF 

 

 การคน้หาหนงัสือท่ีตอ้งการ โดยกรอกค าท่ีต้องการค้นหา สามารถเลือกค้นหาได้จาก ช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้ต่ง 

หัวเร่ือง ปีท่ีพิมพ์ เลขทะเบียนหนังสือ เลข ISBN  จากนั้นกดปุ่ม    เพ่ือค้นหาหนังสือท่ีต้องการ จะ

ปรากฎดงัรูป 
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2. เมนูข่าว 

 

หน้าจอข่าว 
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3. เมนูประชาสัมพันธ์ 

 

หน้าจอประชาสัมพันธ์ 
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4. เมนูเกี่ยวกับเรา 

 

หน้าจอเกี่ยวกับเรา 
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5. เมนูตดิต่อเรา 

 

หน้าจอ ติดต่อเรา 
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6. สมคัรสมาชิก 

 

หน้าจอ สมคัรสมาชิก 
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7. ค าถาม – ค าตอบ 

 

หน้าจอ ถาม – ตอบ 

 ถาม – ตอบ ในส่วนน้ี เป็นการกรอกรายละเอียดของค าถาม เพ่ือติดต่อกบับุคคลท่ีมีหน้ารับผิดชอบใน

ส่วนนั้นๆ เม่ือท าการกรอกขอ้มูลเรียบร้อย กดปุ่ม  ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูล 
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8. Sitemap 

 

หน้าจอ Sitemap 
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9. เมนูผลงานวิจัย 

 

หน้าจอ ผลงานวิจัย 
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10. เมนูผลงานวิชาการ 

 

หน้าจอ ผลงานวิชาการ 
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11. เมนูวารสารวิชาการกรมฯ 

 

หน้าจอ วารสารวิชาการของกรมฯ 
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12. เมนูวารสารโรคเอดส์ 

 

หน้าจอ วารสารโรคเอดส์ 
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13. เมนู E-book 

 

หน้าจอ E – book 

ผูใ้ชง้านสามารถอ่านหนงัสือ E-Book ได ้โดยผ่านหนา้ Browser ท่ีใชง้าน รวมทั้ งสามารถรองรับการอ่าน

จาก SmartPhone และ Tablet โดยไม่ตอ้งลงโปรแกรมหรือ Application ใดๆเพ่ิมเติม พร้อมทั้ งสามารถดาวน์โหลด

ไฟลเ์ป็น PDF และ Print ได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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  : รายละเอียดของหนังสือ 

 

หน้าจอข้อมูลรายละเอียดหนังสือ E-Book 

 ส าหรับในส่วนน้ี ผูใ้ชง้านจะทราบถึงขอ้มูลรายละเอียดของหนงัสือ เสมือนเป็นการแนะน าหนงัสือแต่ละ

เล่ม ซ่ึงจะบอกถึงช่ือหนงัสือ ช่ือผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ ์เน้ือหาบา้งส่วนในหนงัสือ 

  : ส าหรับเปิดอ่านหนังสือบนเว็บไซต์ 

 

หน้าจอการเปิดอ่านหนงัสือ E-Book 



 

 

Page 16 of 21 

 

 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

 
เอกสารคู่มอืการใช้งาน ห้องสมุด อเิลก็ทรอนิกส์ 

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 

การเปิดอ่านหนงัสือ E-Book สามารถอ่านหนงัสือผ่านหนา้ Browser ท่ีก  าลงัใชง้าน รวมถึงสามารถรองรับ

การอ่านบน SmartPhone และ Tablet ได ้โดยไม่ตอ้งลงโปรแกรมหรือ Application ใดๆเพ่ิมเติม  

  : ส าหรับดาวน์โหลดหนังสือเป็นไฟล์ PDF 

 

หน้าจอการดาวน์โหลดหนงัสือเป็นไฟล์ PDF 

ส าหรับผูใ้ชง้านท่ีต้องการดาวน์โหลดหนงัสือ สามารถดาวน์โหลดไฟลเ์ป็น PDF ได ้ โดยกด  เพ่ือ 

save หนงัสือท่ีตอ้การ รวมถึงสามารถ Print หนงัสือท่ีต้องการได ้โดยกด    เพ่ือท าการ Print หนงัสือ 
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14. เมนูวีดโีอและส่ือมลัตมิเีดีย 

 

หน้าจอ วีดโีอและส่ือมลัติมเีดยี 
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15. วารสารวิชาการต่างประเทศ 

 

หน้าจอ วารสารวิชาการต่างประเทศ 
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16. Full text link article 

 

หน้าจอ Full text link article 
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17. สืบค้นข้อมูลเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย 

 

 

หน้าจอสืบค้นข้อมูลเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย 

 แบนเนอร์สืบคน้ขอ้มูลเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย เป็นการลิงค์ไปยงั เครือข่ายห้องสมูดของ web 
thailis ซ่ึงเวบ็ไซต์เครือข่ายห้องสมุดน้ีจะดึงขอ้มูล หนงัสือ E-Book วารสาร ผลงงานวิจัย จากฐานข้อมูลเว็บไซต์
ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมโรค ไปเกบ็ไวท่ี้เว็บไซต์เครือข่ายห้องสมุด  เพ่ือเป็นศุนยก์ลางให้คนทั่ว
ประเทศ และ สมาชิกสามารถสืบคน้หาขอ้มูลได้ ทั้ งน้ียงัสามารถตรวจสอบรายการหนังสือท่ีมีว่าจัดเกบ็อยู่ท่ีใด 
สามารถดาวน์โหลด E-Book หรือ เปิดอ่านออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค โดยระบบจะอพัเดต
ขอ้มูลรายการหนงัสือทุกๆเดือน เพ่ือความทนัสมยัของขอ้มูลอยูต่ลอดเวลา 
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