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E-BOOK 
PROGRAM   SPECIFICATION 

โปรแกรมหนังสือเวียน 
 

ประกอบดวย : 
   1.   ผูบันทึกขอมูล ( เจาหนาท่ีธุรการ ) 
              ขอมูลมาตรฐาน 
          - ระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาใชระบบ 
          - ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ หนวยงานตางๆ 
          - ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ หนังสือ 
          - ระบบ มีการสแกนหนังสือ 
          - ระบบ มีการคนหาหนังสือ 
              ขอมูลสมาชิก 
          - ระบบ บันทึก ขอมูลหนวยงานตางๆ 
              ขอมูลหนังสือ 
          - ระบบ บันทึก หนังสือรับภายนอก 
          - ระบบ บันทึก หนังสือรับภายใน 
          - ระบบ บันทึก หนังสือโทรสาร 
          - ระบบ บันทึก หนังสือรับขาววิทยุ 
          - ระบบ บันทึก หนังสือสงภายใน 
          - ระบบ บันทึก หนังสือสงออกนอกโรงพยาบาล 
          - ระบบ บันทึก หนังสือบันทึกเสนอ 
          - ระบบ การตรวจสอบหนังสือ  
          - ระบบ การตรวจรับหนังสือ 
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คุณสมบัติและรายละเอียดของระบบหนังสือเวียน ( E-BOOK ) 

 
1.   ระบบ รักษาความปลอดภัยในการเขาใชระบบ 

§ สามารถสมัครสมาชิกไดโดยการกรอก username, password และ e-mail เพื่อทํา
การเขาสูระบบ 

2.   ระบบ เพิม่/แกไข/ลบ หนวยงานตางๆ 
§ สามารถ เพิ่ม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > หนวยงานตางๆ ซึ่งหาก

ตองการเพิ่ม กรอกขอมูล คลิกปุม “เพิ่ม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข” หาก
ตองการลบ คลิก “ลบ” (ซึ่งขอมูลสวนน้ีจะนําไปใชในการเขาสูระบบเพื่อใชงาน) 

3.   ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ หนังสือ 
§ สามารถ เพิ่ม แกไข ลบ ผานเมนู แกไข/คนหา/Scan สารบัญ > แกไขหนังสือ ซึ่ง

หากตองการแกไข คลิก “แกไข” หากตองการลบ คลิก “ลบ”  
4.   ระบบ Scan หนังสือ 

§ สามารถ เพิ่ม สวนของการสแกนหนังสือไดโดย ผานเมนู แกไข/คนหา/Scan 
สารบัญ > Scan หนังสือ ซึ่งหากตองการสแกนกดปุม Scan จากหนังสือที่เลือก 

5.   ระบบ คนหาหนังสือ 
§ สามารถ คนหาหนังสือไดจากเมนู แกไข/คนหา/Scan สารบัญ > คนหาหนังสือ 

โดยสามารถคนหาหนังสือไดจาก เลขที่หนังสือ จากหนวยงาน เร่ืองของหนังสือ 
วันที่ของหนังสือ 

6.   ระบบ บันทึกขอมูล หนังสือ รับภายนอก 
§ สามารถ  บันทึกขอมูลไดโดยขอมูลที่ทําการบันทึก  คือ  เลขที่หนังสือ  จาก

หนวยงานใด รูปแบบของหนังสือ วัน เดือน ป ที่รับหนังสือ เร่ืองของหนังสือ 
ประเภทของหนังสือ ชนิดของหนังสือ วันที่ หนังสือ วันที่หนังสือออกจากหอง 
หมายเหตุหนังสือ สถานะครบหรือไมครบ สงตอถึงหนวยงานใด ชื่อผูรับ วันที่รับ 

7.   ระบบ บันทึกขอมูล หนังสือ รับภายใน 
§ สามารถ  บันทึกขอมูลไดโดยขอมูลที่ทําการบันทึก  คือ  เลขที่หนังสือ  จาก

หนวยงานใด รูปแบบของหนังสือ วัน เดือน ป ที่รับหนังสือ เร่ืองของหนังสือ 
ประเภทของหนังสือ ชนิดของหนังสือ วันที่ หนังสือ วันที่หนังสือออกจากหอง 
หมายเหตุหนังสือ สถานะครบหรือไมครบ สงตอถึงหนวยงานใด ชื่อผูรับ วันที่รับ 
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8.   ระบบ บันทึกขอมูล หนังสือ รับโทรสาร 
§ สามารถ  บันทึกขอมูลไดโดยขอมูลที่ทําการบันทึก  คือ  เลขที่หนังสือ  จาก

หนวยงานใด รูปแบบของหนังสือ วัน เดือน ป ที่รับหนังสือ เร่ืองของหนังสือ 
ประเภทของหนังสือ ชนิดของหนังสือ วันที่ หนังสือ วันที่หนังสือออกจากหอง 
หมายเหตุหนังสือ สถานะครบหรือไมครบ สงตอถึงหนวยงานใด ชื่อผูรับ วันที่รับ 

9.   ระบบ บันทึกขอมูล หนังสือ รับขาววิทยุ 
§ สามารถ  บันทึกขอมูลไดโดยขอมูลที่ทําการบันทึก  คือ  เลขที่หนังสือ  จาก

หนวยงานใด รูปแบบของหนังสือ วัน เดือน ป ที่รับหนังสือ เร่ืองของหนังสือ 
ประเภทของหนังสือ ชนิดของหนังสือ วันที่ หนังสือ วันที่หนังสือออกจากหอง 
หมายเหตุหนังสือ สถานะครบหรือไมครบ สงตอถึงหนวยงานใด ชื่อผูรับ วันที่รับ 

10.   ระบบ บันทึกขอมูล หนังสือ สงภายใน 
§ สามารถ  บันทึกขอมูลไดโดยขอมูลที่ทําการบันทึก  คือ  เลขที่หนังสือ  จาก

หนวยงานใด รูปแบบของหนังสือ วัน เดือน ป ที่รับหนังสือ เร่ืองของหนังสือ 
ประเภทของหนังสือ ชนิดของหนังสือ วันที่ หนังสือ วันที่หนังสือออกจากหอง 
หมายเหตุหนังสือ สถานะครบหรือไมครบ สงตอถึงหนวยงานใด ชื่อผูรับ วันที่รับ 

11.   ระบบ บันทึกขอมูล หนังสือ สงออกนอกโรงพยาบาล 
§ สามารถ  บันทึกขอมูลไดโดยขอมูลที่ทําการบันทึก  คือ  เลขที่หนังสือ  จาก

หนวยงานใด รูปแบบของหนังสือ วัน เดือน ป ที่รับหนังสือ เร่ืองของหนังสือ 
ประเภทของหนังสือ ชนิดของหนังสือ วันที่ หนังสือ วันที่หนังสือออกจากหอง 
หมายเหตุหนังสือ สถานะครบหรือไมครบ สงตอถึงหนวยงานใด ชื่อผูรับ วันที่รับ 

12.   ระบบ บันทึกขอมูล หนังสือ บันทึกเสนอ 
§ สามารถ  บันทึกขอมูลไดโดยขอมูลที่ทําการบันทึก  คือ  เลขที่หนังสือ  จาก

หนวยงานใด รูปแบบของหนังสือ วัน เดือน ป ที่รับหนังสือ เร่ืองของหนังสือ 
ประเภทของหนังสือ ชนิดของหนังสือ วันที่ หนังสือ วันที่หนังสือออกจากหอง 
หมายเหตุหนังสือ สถานะครบหรือไมครบ สงตอถึงหนวยงานใด ชื่อผูรับ วันที่รับ 

13.   ระบบ ตรวจสอบหนังสือ 
§ สามารถ ตรวจสอบหนังสือวาหนังสือใดที่ทําการรับแลวบาง 

14.   ระบบ ตรวจรับหนังสือ 
§ สามารถ ทําการตรวจรับหนังสือไดโดยการคลิกตรวจรับ 
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ขอสงวนลิขสิทธิ์ตนฉบับท้ังหมด ในดานบทความ เน้ือหา ตัวอักษร 

ท่ีปรากฏภายใน คุณสมบัติโปรแกรม หองสมุดออนไลน 
หามนําไปเผยแพรกอนไดรับอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ 

สอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม กรุณาติดตอ WWW.BaanIT.com 
โทรศัพท 081-6186189 E-Mail : natch2005@hotmail.com 

 


