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E-LIBRARY 
PROGRAM   SPECIFICATION 

โปรแกรมหองสมุดออนไลน 
 

ประกอบดวย : 
   1.   ผูบันทึกขอมูล ( เจาหนาที่หองสมุด ) 
              ขอมูลมาตรฐาน 
          - ระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาใชระบบ 
          - ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ เจาหนาท่ีหองสมุด 
          - ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ ระดับการศึกษา 
          - ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ คณะ 
          - ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ แผนก 
          - ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ ตําแหนง 
          - ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ ประเภทสมาชิก 
          - ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ ประเภทส่ือ 
          - ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ สถานะส่ือ 
          - ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ เลขหมู 
          - ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ ตัวแทนจําหนาย 
          - ระบบ แกไข ประโยคประชาสัมพันธ 
              ขอมูลสมาชิก 
          - ระบบ บันทึก ขอมูลสมาชิก 
          - ระบบ จัดการ ขอมูลสมาชิก 
              ขอมูลส่ือ 
          - ระบบ บันทึก ส่ือ  
          - ระบบ จัดการ ส่ือ 
          - ระบบ จัดการ วันยืม/คาปรับ 
          - ระบบ คนหา ส่ือ 
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              ยืม-คืนส่ือ 
          - ยืม ส่ือ 
          - คืน ส่ือ 
              รายงาน 
          - รายงานรายช่ือ หรือ รายละเอียดส่ือ 
          - รายงานจํานวนส่ือจําแนกตามประเภทส่ือ 
          - รายงานรายช่ือส่ือจําแนกตามสถานะส่ือ 
          - รายงานจํานวนสถานะส่ือจําแนกตามสถานะส่ือ 
          - รายงานรายช่ือสมาชิกจําแนกตามประเภทสมาชิก 
          - รายงานจํานวนสมาชิกตามประเภทสมาชิก 
          - รายงานรายละเอียดการคืน 
          - รายงานรายละเอียดการยืม 
          - รายงานรายละเอียดการปรับ 
          *สวนของรายงานจะใชวันท่ีในการดึงขอมูลรายงานออกมา 
          - รายงานรายละเอียดการปรับ 
              เวลาเปด - ปด 
          - ระบบแกไขเวลา เปด-ปด 
 
   2.   ผูใชงานหองสมุดทั่วไป 
          - ทําการ ยืม-คืน โดยสมัครสมาชิกผานเจาหนาท่ีหองสมุด 
             (ขั้นตอนทุกอยางขึ้นอยูกับเจาหนาท่ีหองสมุดเทานั้น) 
 
   3.   ผูใชงานหองสมุดออนไลนทั่วไป 
          - ระบบแสดงหนังสือมาใหม 20 เลมลาสุด 
          - ระบบคนหาหนังสือจากฐานขอมูล มศว. 
          - ระบบคนหาหนังสือจากฐานขอมูลระบบ 
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คุณสมบัติและรายละเอียดของระบบหองสมุดออนไลน ( E-LIBRARY ) 

 
1.   ระบบ รักษาความปลอดภัยในการเขาใชระบบ 

§ สามารถสมัครสมาชิกไดโดยการกรอก username, password และ e-mail เพ่ือทํา
การเขาสูระบบ 

2.   ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ เจาหนาที่หองสมุด 
§ สามารถ เพ่ิม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > ผูใชระบบ ซ่ึงหากตองการเพ่ิม 

กรอกขอมูล คลิกปุม “เพ่ิม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข” หากตองการลบ คลิก 
“ลบ” (ซ่ึงขอมูลสวนนี้จะนําไปใชในการเขาสูระบบเพ่ือใชงาน) 

3.   ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ ระดับการศึกษา 
§ สามารถ เพ่ิม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > จัดการระดับการศึกษา ซ่ึงหาก

ตองการเพ่ิม กรอกขอมูล คลิกปุม “เพ่ิม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข” หาก
ตองการลบ คลิก “ลบ” (ซ่ึงขอมูลสวนนี้จะนําไปใชงานในแบบฟอรมบันทึก
สมาชิก) 

4.   ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ คณะ 
§ สามารถ เพ่ิม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > จัดการคณะ ซ่ึงหากตองการ

เพ่ิม กรอกขอมูล คลิกปุม “เพ่ิม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข” หากตองการลบ 
คลิก “ลบ” (ซ่ึงขอมูลสวนนี้จะนําไปใชงานในแบบฟอรมบันทึกสมาชิก) 

5.   ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ แผนก 
§ สามารถ เพ่ิม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > จัดการแผนก ซ่ึงหากตองการ

เพ่ิม กรอกขอมูล คลิกปุม “เพ่ิม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข” หากตองการลบ 
คลิก “ลบ” (ซ่ึงขอมูลสวนนี้จะนําไปใชงานในแบบฟอรมบันทึกสมาชิก) 

6.   ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ ตําแหนง 
§ สามารถ เพ่ิม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > จัดการตําแหนง ซ่ึงหาก

ตองการเพ่ิม กรอกขอมูล คลิกปุม “เพ่ิม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข” หาก
ตองการลบ คลิก “ลบ” (ซ่ึงขอมูลสวนนี้จะนําไปใชงานในแบบฟอรมบันทึก
สมาชิก) 
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7.   ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ ประเภทสมาชิก 
§ สามารถ เพ่ิม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > จัดการประเภทสมาชิก ซ่ึงหาก

ตองการเพ่ิม กรอกขอมูล คลิกปุม “เพ่ิม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข” หาก
ตองการลบ คลิก “ลบ” (ซ่ึงขอมูลสวนนี้จะนําไปใชงานในแบบฟอรมบันทึก
สมาชิก) 

8.   ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ ประเภทส่ือ 
§ สามารถ เพ่ิม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > จัดการประเภทส่ือ ซ่ึงหาก

ตองการเพ่ิม กรอกขอมูล คลิกปุม “เพ่ิม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข” หาก
ตองการลบ คลิก “ลบ” (ซ่ึงขอมูลสวนนี้จะนําไปใชงานในแบบฟอรมบันทึก
สมาชิก) 

9.   ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ เลขหมู 
§ สามารถ เพ่ิม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > จัดการเลขหมู ซ่ึงหากตองการ

เพ่ิม กรอกขอมูล คลิกปุม “เพ่ิม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข” หากตองการลบ 
คลิก “ลบ” (ซ่ึงขอมูลสวนนี้จะนําไปใชงานในแบบฟอรมบันทึกสมาชิก) 

10.   ระบบ เพ่ิม/แกไข/ลบ ตัวแทนจําหนาย 
§ สามารถ เพ่ิม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > จัดการตัวแทนจําหนาย ซ่ึง

หากตองการเพ่ิม กรอกขอมูล คลิกปุม “เพ่ิม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข” 
หากตองการลบ คลิก “ลบ” (ซ่ึงขอมูลสวนนี้จะนําไปใชงานในแบบฟอรมบันทึก
สมาชิก) 

11.   ระบบ แกไข ประชาสัมพันธ 
§ สามารถ แกไข ประโยคประชาสัมพันธ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > จัดการ

ประชาสัมพันธ ซ่ึงหากตองการแกไข คลิก “แกไข” (ซ่ึงขอมูลสวนนีจ้ะในสวนบน
ของระบบ E-Library) 

12.   ระบบ บันทึกขอมูล สมาชิก 
§ สามารถ บันทึกขอมูลสมาชิก โดยมีรายละเอียดการเก็บขอมูล ดังนี้ ช่ือ นามสกุล 

วันท่ีลงทะเบียน วันหมดอายุ ระดับการศึกษา คณะ แผนก ตําแหนง เลขท่ีบัตร
ประชาชน โทรศัพท อีเมล ท่ีอยู จังหวัด รูปสมาชิก และประเภทสมาชิกซ่ึงสวน
ของประเภทสมาชิกจะนําไปอางอิง การยืมและปรับส่ือ เชนกัน 

13.   ระบบ จัดการขอมูล สมาชิก 
§ สามารถ คนหา และ แกไข ขอมูลสมาชิก การคนหาจะคนหาจากช่ือของสมาชิก 
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14.   ระบบ บันทึกส่ือ 
§ สามารถ บันทึก ขอมูลส่ือ โดยมีรายละเอียดการเก็บขอมูล ดังนี้ ISBN ประเภทส่ือ 

ช่ือเรื่อง ผูแปล เลขหมู พิมพครั้งท่ี สถานท่ีพิมพ สํานักพิมพ ปท่ีพิมพ รูปเลม 
จํานวนหนา ราคา ตัวแทนจําหนาย แหลงท่ีมา เลขทะเบียน เลขท่ี/ฉบับท่ี เลขเรียก 
วันท่ีรับ สถานะภาพ จํานวนเลมท่ีรับ หัวเรื่อง ช่ือผูแตง สกุลผูแตง นามแฝง ซ่ึง
ขอมูล ประเภทส่ือ เลขหมู ตัวแทนจําหนาย สถานะภาพ จะขึ้นอยูกับการตั้งคา 
ขอมูลมาตรฐาน 

15.   ระบบ จัดการ ส่ือ 
§ สามารถ คนหา และ แกไข ขอมูลส่ือไดซ่ึงรายละเอียดการแกไขอางอิงจาก ฟอรม

บันทึกขอมูลส่ือ 
16.   ระบบ จัดการ วันยืม/คาปรับ 

§ สามารถ ตั้งคาการ ยืมส่ือ และ คาปรับ โดยจะอางอิงกับประเภทของสมาชิก ซ่ึง
สามารถตั้งคาท่ีแตกตางกันไดเปนระดับ 

17.   ระบบ คนหา ส่ือ 
§ สามารถ คนหา ส่ือ ไดจาก รหัสISBN ช่ือเรื่อง เลขเรียก เลขทะเบียน สํานักพิมพ 

แหลงท่ีมา ช่ือผูแตง ซ่ึงสามารถเลือกการคนหาไดอยางใดอยางหนึ่ง จาก
แบบฟอรมการคนหา 

18.   ระบบ ยืม ส่ือ 
§ สามารถ ยืม ส่ือ ไดโดยการกรอกรหัสสมาชิกจากนั้น กรอก เลขทะเบียนระบบจะ

เก็บขอมูลการยืมส่ือ ลงฐานขอมูลเพ่ือประมวลผลออกเปนรายงาน 
19.   ระบบ คืน ส่ือ 

§ สามารถ คืน ส่ือ ไดโดยการกรอกรหัสสมาชิกจากนั้น จากนั้นระบบจะแสดงส่ือท่ี
ยืมไปครั้งลาสุด หากตองการคืนสามารถคลิกคืนส่ือ ระบบจะประมวลคาปรับมา
ในครั้งนั้น และเก็บขอมูลท้ังหมด ลงฐานขอมูล 

20.   ระบบ รายงาน 
§ รายงานรายช่ือส่ือ หมายถึง รายงานซ่ึงแสดงขอมูลรายละเอียดส่ือของ ประเภทส่ือ 

รหัสISBN ช่ือเรื่อง เลขทะเบียน ช่ือ-สกุลผูแตง วันท่ีรับ ซ่ึง ใชวันท่ีในการออก
รายงานและสามารถออกรายงานไดท้ัง HTML และ EXCEL 

§ รายงานจํานวนส่ือ หมายถึง รายงานซ่ึงแสดงขอมูลจํานวนตามประเภทส่ือ ซ่ึง ใช
วันท่ีในการออกรายงานและสามารถออกรายงานไดท้ัง HTML และ EXCEL 
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§ รายงานรายละเอียดส่ือจําแนกตามสถานะส่ือ หมายถึง รายงานซ่ึงแสดงขอมูล
รายละเอียดส่ือของ ประเภทส่ือ รหัสISBN ช่ือเรื่อง เลขทะเบียน ช่ือ-สกุลผูแตง 
วันท่ีรับ ซ่ึง ใชวันท่ีในการออกรายงานและสามารถออกรายงานไดท้ัง HTML 
และ EXCEL 

§ รายงานจํานวนสถานะส่ือ หมายถึง รายงานซ่ึงแสดงขอมูลจํานวนส่ือจําแนกตาม
สถานะส่ือ ซ่ึง ใชวันท่ีในการออกรายงานและสามารถออกรายงานไดท้ัง HTML 
และ EXCEL 

§ รายงานรายช่ือสมาชิก หมายถึง รายงานซ่ึงแสดงขอมูลรายละเอียดสมาชิกของ 
ช่ือ-สกุล วันสมัคร วันหมดอายุ คณะ แผนก และตําแหนงจําแนกตามประเภท
สมาชิก ซ่ึง ใชวันท่ีในการออกรายงานและสามารถออกรายงานไดท้ัง HTML และ 
EXCEL 

§ รายงานจํานวนสมาชิก หมายถึง รายงานซ่ึงแสดงขอมูลจํานนวนสมาชิกจําแนก
ตามประเภท ซ่ึง ใชวันท่ีในการออกรายงานและสามารถออกรายงานไดท้ัง HTML 
และ EXCEL 

§ รายงานการยืม หมายถึง รายงานซ่ึงแสดงขอมูลรายละเอียดการยืมระหวาง ผูยืม 
และ ส่ือ โดยจะแสดงขอมูล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุลผูยืม เลขทะเบียนส่ือ ช่ือเรื่องส่ือ 
หัวเรื่องส่ือ และวันท่ียืม ซ่ึง ใชวันท่ีในการออกรายงานและสามารถออกรายงาน
ไดท้ัง HTML และ EXCEL 

§ รายงานการคืน หมายถึง รายงานซ่ึงแสดงขอมูลรายละเอียดการคืนระหวาง ผูคืน 
และ ส่ือ โดยจะแสดงขอมูล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุลผูคืน เลขทะเบียนส่ือ ช่ือเรื่องส่ือ 
หัวเรื่องส่ือ และวันท่ีคืน ซ่ึง ใชวันท่ีในการออกรายงานและสามารถออกรายงาน
ไดท้ัง HTML และ EXCEL 

§ รายงานการปรับ หมายถึง รายงานซ่ึงแสดงขอมูลรายละเอียดการปรับระหวาง ผู
ถูกปรับ และ ส่ือ โดยจะแสดงขอมูล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุลผูถูกปรับ เลขทะเบียน
ส่ือ ช่ือเรื่องส่ือ หัวเรื่องส่ือ และคาปรับ  ซ่ึง ใชวันท่ีในการออกรายงานและ
สามารถออกรายงานไดท้ัง HTML และ EXCEL 

§ รายงานการคางสง หมายถึง รายงานซ่ึงแสดงขอมูลรายละเอียดการคืนระหวาง ผู
คางสง และ ส่ือ โดยจะแสดงขอมูล เลขสมาชิก ช่ือ-สกุลผูคางสง เลขทะเบียนส่ือ 
ช่ือเรื่องส่ือ หัวเรื่องส่ือ วันท่ียืมและกําหนดวันคืนส่ือ ซ่ึง ใชวันท่ีในการออก
รายงานและสามารถออกรายงานไดท้ัง HTML และ EXCEL 
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21.   ระบบ แกไขเวลาเปด-ปด 

§ สามารถแกไข เวลา เปด-ปด เวลาทําการของหองสมุด 
22.   ระบบ แสดงหนังสือมาใหม 20 เลมลาสุด 

§ สามารถแสดงขอมูลหนังสือมาใหมในหนาแรกของระบบจํานวน 20 เลมลาสุด 
23.   ระบบ คนหาหนังสือจากฐานขอมูล ศูนยหนังสือจุฬาฯ 

§ สามารถคนหาหนังสือ จาก คําคน ช่ือผูแตง ช่ือหัวเรื่อง ช่ือหัวขอ 
24.   ระบบ คนหาจากฐานขอมูลระบบ 

§ สามารถ คนหา ส่ือ ไดจาก รหัสISBN ช่ือเรื่อง เลขเรียก เลขทะเบียน สํานักพิมพ 
แหลงท่ีมา ช่ือผูแตง ซ่ึงสามารถเลือกการคนหาไดอยางใดอยางหนึ่ง จาก
แบบฟอรมการคนหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอสงวนลขิสิทธิ์ตนฉบับทัง้หมด ในดานบทความ เนือ้หา ตวัอักษร 

ที่ปรากฏภายใน คณุสมบัติโปรแกรม หองสมุดออนไลน 
หามนาํไปเผยแพรกอนไดรับอนญุาต สงวนลขิสิทธิ์ ตามพระราชบญัญัตลิิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ 

สอบถามรายละเอยีดอื่นๆ เพ่ิมเตมิ กรุณาตดิตอ WWW.BaanIT.com 
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