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E-LIBRARY
PROGRAM SPECIFICATION
โปรแกรมหองสมุดออนไลน
ประกอบดวย :
1. ผูบันทึกขอมูล ( เจาหนาที่หองสมุด )
ขอมูลมาตรฐาน
- ระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาใชระบบ
- ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ เจาหนาที่หองสมุด
- ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ ระดับการศึกษา
- ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ คณะ
- ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ แผนก
- ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ ตําแหนง
- ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ ประเภทสมาชิก
- ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ ประเภทสื่อ
- ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ สถานะสื่อ
- ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ เลขหมู
- ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ ตัวแทนจําหนาย
- ระบบ แกไข ประโยคประชาสัมพันธ
ขอมูลสมาชิก
- ระบบ บันทึก ขอมูลสมาชิก
- ระบบ จัดการ ขอมูลสมาชิก
ขอมูลสื่อ
- ระบบ บันทึก สื่อ
- ระบบ จัดการ สื่อ
- ระบบ จัดการ วันยืม/คาปรับ
- ระบบ คนหา สื่อ
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ยืม-คืนสื่อ
- ยืม สื่อ
- คืน สื่อ
รายงาน
- รายงานรายชื่อ หรือ รายละเอียดสื่อ
- รายงานจํานวนสื่อจําแนกตามประเภทสื่อ
- รายงานรายชื่อสื่อจําแนกตามสถานะสื่อ
- รายงานจํานวนสถานะสื่อจําแนกตามสถานะสื่อ
- รายงานรายชื่อสมาชิกจําแนกตามประเภทสมาชิก
- รายงานจํานวนสมาชิกตามประเภทสมาชิก
- รายงานรายละเอียดการคืน
- รายงานรายละเอียดการยืม
- รายงานรายละเอียดการปรับ
*สวนของรายงานจะใชวันที่ในการดึงขอมูลรายงานออกมา
- รายงานรายละเอียดการปรับ
เวลาเปด - ปด
- ระบบแกไขเวลา เปด-ปด
2. ผูใชงานหองสมุดทั่วไป
- ทําการ ยืม-คืน โดยสมัครสมาชิกผานเจาหนาที่หองสมุด
(ขั้นตอนทุกอยางขึ้นอยูกับเจาหนาที่หองสมุดเทานั้น)
3. ผูใชงานหองสมุดออนไลนทั่วไป
- ระบบแสดงหนังสือมาใหม 20 เลมลาสุด
- ระบบคนหาหนังสือจากฐานขอมูล มศว.
- ระบบคนหาหนังสือจากฐานขอมูลระบบ
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คุณสมบัติและรายละเอียดของระบบหองสมุดออนไลน ( E-LIBRARY )
1. ระบบ รักษาความปลอดภัยในการเขาใชระบบ
§ สามารถสมัครสมาชิกไดโดยการกรอก username, password และ e-mail เพื่อทํา
การเขาสูระบบ
2. ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ เจาหนาที่หองสมุด
§ สามารถ เพิ่ม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > ผูใชระบบ ซึ่งหากตองการเพิ่ม
กรอกขอมูล คลิกปุม “เพิ่ม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข” หากตองการลบ คลิก
“ลบ” (ซึ่งขอมูลสวนนี้จะนําไปใชในการเขาสูระบบเพื่อใชงาน)
3. ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ ระดับการศึกษา
§ สามารถ เพิ่ม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > จัดการระดับการศึกษา ซึ่งหาก
ตองการเพิ่ม กรอกขอมูล คลิกปุม “เพิ่ม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข” หาก
ตองการลบ คลิก “ลบ” (ซึ่งขอมูลสว นนี้จ ะนําไปใชงานในแบบฟอรมบัน ทึก
สมาชิก)
4. ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ คณะ
§ สามารถ เพิ่ม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > จัดการคณะ ซึ่งหากตองการ
เพิ่ม กรอกขอมูล คลิกปุม “เพิ่ม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข” หากตองการลบ
คลิก “ลบ” (ซึ่งขอมูลสวนนี้จะนําไปใชงานในแบบฟอรมบันทึกสมาชิก)
5. ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ แผนก
§ สามารถ เพิ่ม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > จัดการแผนก ซึ่งหากตองการ
เพิ่ม กรอกขอมูล คลิกปุม “เพิ่ม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข” หากตองการลบ
คลิก “ลบ” (ซึ่งขอมูลสวนนี้จะนําไปใชงานในแบบฟอรมบันทึกสมาชิก)
6. ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ ตําแหนง
§ สามารถ เพิ่ม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > จัดการตําแหนง ซึ่งหาก
ตองการเพิ่ม กรอกขอมูล คลิกปุม “เพิ่ม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข” หาก
ตองการลบ คลิก “ลบ” (ซึ่งขอมูลสว นนี้จ ะนําไปใชงานในแบบฟอรมบัน ทึ ก
สมาชิก)

- - - บานไอทีดอทคอม www.BaanIT.com - - -

PROGRAM SPECIFICATION E-LIBRARY

7. ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ ประเภทสมาชิก
§ สามารถ เพิ่ม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > จัดการประเภทสมาชิก ซึ่งหาก
ตองการเพิ่ม กรอกขอมูล คลิกปุม “เพิ่ม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข” หาก
ตองการลบ คลิก “ลบ” (ซึ่งขอมูลสว นนี้จ ะนําไปใชงานในแบบฟอรมบัน ทึ ก
สมาชิก)
8. ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ ประเภทสื่อ
§ สามารถ เพิ่ม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > จัดการประเภทสื่อ ซึ่งหาก
ตองการเพิ่ม กรอกขอมูล คลิกปุม “เพิ่ม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข” หาก
ตองการลบ คลิก “ลบ” (ซึ่งขอมูลสว นนี้จ ะนําไปใชงานในแบบฟอรมบัน ทึ ก
สมาชิก)
9. ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ เลขหมู
§ สามารถ เพิ่ม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > จัดการเลขหมู ซึ่งหากตองการ
เพิ่ม กรอกขอมูล คลิกปุม “เพิ่ม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข” หากตองการลบ
คลิก “ลบ” (ซึ่งขอมูลสวนนี้จะนําไปใชงานในแบบฟอรมบันทึกสมาชิก)
10. ระบบ เพิ่ม/แกไข/ลบ ตัวแทนจําหนาย
§ สามารถ เพิ่ม แกไข ลบ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > จัดการตัวแทนจําหนาย ซึ่ง
หากตองการเพิ่ม กรอกขอมูล คลิกปุม “เพิ่ม” หากตองการแกไข คลิก “แกไข”
หากตองการลบ คลิก “ลบ” (ซึ่งขอมูลสวนนี้จะนําไปใชงานในแบบฟอรมบันทึก
สมาชิก)
11. ระบบ แกไข ประชาสัมพันธ
§ สามารถ แกไข ประโยคประชาสัมพัน ธ ผานเมนู ขอมูลมาตรฐาน > จัด การ
ประชาสัมพันธ ซึ่งหากตองการแกไข คลิก “แกไข” (ซึ่งขอมูลสวนนีจ้ ะในสวนบน
ของระบบ E-Library)
12. ระบบ บันทึกขอมูล สมาชิก
§ สามารถ บันทึกขอมูลสมาชิก โดยมีรายละเอียดการเก็บขอมูล ดังนี้ ชื่อ นามสกุล
วันที่ลงทะเบียน วัน หมดอายุ ระดับการศึกษา คณะ แผนก ตําแหนง เลขที่บัต ร
ประชาชน โทรศัพท อีเมล ที่อยู จังหวัด รูปสมาชิก และประเภทสมาชิกซึ่งสวน
ของประเภทสมาชิกจะนําไปอางอิง การยืมและปรับสื่อ เชนกัน
13. ระบบ จัดการขอมูล สมาชิก
§ สามารถ คนหา และ แกไข ขอมูลสมาชิก การคนหาจะคนหาจากชื่อของสมาชิก
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14. ระบบ บันทึกสื่อ
§ สามารถ บันทึก ขอมูลสื่อ โดยมีรายละเอียดการเก็บขอมูล ดังนี้ ISBN ประเภทสื่อ
ชื่อเรื่อง ผูแปล เลขหมู พิมพค รั้งที่ สถานที่พิมพ สํ านัก พิมพ ปที่พิมพ รูปเล ม
จํานวนหนา ราคา ตัวแทนจําหนาย แหลงที่มา เลขทะเบียน เลขที่/ฉบับที่ เลขเรียก
วันที่รับ สถานะภาพ จํานวนเลมที่รับ หัวเรื่อง ชื่อผูแตง สกุลผูแตง นามแฝง ซึ่ง
ขอมูล ประเภทสื่อ เลขหมู ตัว แทนจําหนาย สถานะภาพ จะขึ้นอยูกับการตั้งคา
ขอมูลมาตรฐาน
15. ระบบ จัดการ สื่อ
§ สามารถ คนหา และ แกไข ขอมูลสื่อไดซึ่งรายละเอียดการแกไขอางอิงจาก ฟอรม
บันทึกขอมูลสื่อ
16. ระบบ จัดการ วันยืม/คาปรับ
§ สามารถ ตั้งคาการ ยืมสื่อ และ คาปรับ โดยจะอางอิงกับประเภทของสมาชิก ซึ่ง
สามารถตั้งคาที่แตกตางกันไดเปนระดับ
17. ระบบ คนหา สื่อ
§ สามารถ คนหา สื่อ ไดจาก รหัสISBN ชื่อเรื่อง เลขเรียก เลขทะเบียน สํานักพิมพ
แหล ง ที่ มา ชื่ อ ผู แต ง ซึ่ ง สามารถเลื อ กการค น หาไดอ ย า งใดอย า งหนึ่ ง จาก
แบบฟอรมการคนหา
18. ระบบ ยืม สื่อ
§ สามารถ ยืม สื่อ ไดโดยการกรอกรหัสสมาชิกจากนั้น กรอก เลขทะเบียนระบบจะ
เก็บขอมูลการยืมสื่อ ลงฐานขอมูลเพื่อประมวลผลออกเปนรายงาน
19. ระบบ คืน สื่อ
§ สามารถ คืน สื่อ ไดโดยการกรอกรหัสสมาชิกจากนั้น จากนั้นระบบจะแสดงสื่อที่
ยืมไปครั้งลาสุด หากตองการคืนสามารถคลิกคืนสื่อ ระบบจะประมวลคาปรับมา
ในครั้งนั้น และเก็บขอมูลทั้งหมด ลงฐานขอมูล
20. ระบบ รายงาน
§ รายงานรายชื่อสื่อ หมายถึง รายงานซึ่งแสดงขอมูลรายละเอียดสื่อของ ประเภทสื่อ
รหัสISBN ชื่อเรื่อง เลขทะเบียน ชื่อ-สกุลผูแตง วันที่รับ ซึ่ง ใชวันที่ในการออก
รายงานและสามารถออกรายงานไดทั้ง HTML และ EXCEL
§ รายงานจํานวนสื่อ หมายถึง รายงานซึ่งแสดงขอมูลจํานวนตามประเภทสื่อ ซึ่ง ใช
วันที่ในการออกรายงานและสามารถออกรายงานไดทั้ง HTML และ EXCEL
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§ รายงานรายละเอีย ดสื่อจําแนกตามสถานะสื่อ หมายถึง รายงานซึ่งแสดงขอมูล
รายละเอียดสื่อของ ประเภทสื่อ รหัสISBN ชื่อเรื่อง เลขทะเบียน ชื่อ-สกุลผูแตง
วันที่รับ ซึ่ง ใชวัน ที่ในการออกรายงานและสามารถออกรายงานไดทั้ง HTML
และ EXCEL
§ รายงานจํานวนสถานะสื่อ หมายถึง รายงานซึ่งแสดงขอมูลจํานวนสื่อจําแนกตาม
สถานะสื่อ ซึ่ง ใชวันที่ในการออกรายงานและสามารถออกรายงานไดทั้ง HTML
และ EXCEL
§ รายงานรายชื่อสมาชิก หมายถึง รายงานซึ่งแสดงขอมูลรายละเอีย ดสมาชิก ของ
ชื่อ-สกุล วัน สมัค ร วัน หมดอายุ คณะ แผนก และตําแหนงจําแนกตามประเภท
สมาชิก ซึ่ง ใชวันที่ในการออกรายงานและสามารถออกรายงานไดทั้ง HTML และ
EXCEL
§ รายงานจํานวนสมาชิก หมายถึง รายงานซึ่งแสดงขอมูลจํานนวนสมาชิกจําแนก
ตามประเภท ซึ่ง ใชวันที่ในการออกรายงานและสามารถออกรายงานไดทั้ง HTML
และ EXCEL
§ รายงานการยืม หมายถึง รายงานซึ่งแสดงขอมูลรายละเอียดการยืมระหวาง ผูยืม
และ สื่อ โดยจะแสดงขอมูล เลขสมาชิก ชื่อ-สกุลผูยืม เลขทะเบียนสื่อ ชื่อเรื่องสื่อ
หัวเรื่องสื่อ และวันที่ยืม ซึ่ง ใชวันที่ในการออกรายงานและสามารถออกรายงาน
ไดทั้ง HTML และ EXCEL
§ รายงานการคืน หมายถึง รายงานซึ่งแสดงขอมูลรายละเอียดการคืนระหวาง ผูคืน
และ สื่อ โดยจะแสดงขอมูล เลขสมาชิก ชื่อ-สกุลผูคืน เลขทะเบียนสื่อ ชื่อเรื่องสื่อ
หัวเรื่องสื่อ และวันที่คืน ซึ่ง ใชวันที่ในการออกรายงานและสามารถออกรายงาน
ไดทั้ง HTML และ EXCEL
§ รายงานการปรับ หมายถึง รายงานซึ่งแสดงขอมูลรายละเอียดการปรับระหวาง ผู
ถูกปรับ และ สื่อ โดยจะแสดงขอมูล เลขสมาชิก ชื่อ-สกุลผูถูกปรับ เลขทะเบียน
สื่อ ชื่อเรื่อ งสื่อ หัว เรื่ องสื่ อ และคาปรับ ซึ่ ง ใชวั น ที่ใ นการออกรายงานและ
สามารถออกรายงานไดทั้ง HTML และ EXCEL
§ รายงานการคางสง หมายถึง รายงานซึ่งแสดงขอมูลรายละเอียดการคืนระหวาง ผู
คางสง และ สื่อ โดยจะแสดงขอมูล เลขสมาชิก ชื่อ-สกุลผูคางสง เลขทะเบียนสื่อ
ชื่อเรื่องสื่อ หัว เรื่องสื่อ วัน ที่ยืมและกําหนดวัน คืน สื่ อ ซึ่ง ใชวัน ที่ใ นการออก
รายงานและสามารถออกรายงานไดทั้ง 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 ชื่อผูแตง ชื่อหัวเรื่อง ชื่อหัวขอ
24. ระบบ คนหาจากฐานขอมูลระบบ
§ สามารถ คนหา สื่อ ไดจาก รหัสISBN ชื่อเรื่อง เลขเรียก เลขทะเบียน สํานักพิมพ
แหล ง ที่ มา ชื่ อ ผู แต ง ซึ่ ง สามารถเลื อ กการค น หาไดอ ย า งใดอย า งหนึ่ ง จาก
แบบฟอรมการคนหา

ขอสงวนลิขสิทธิ์ตน ฉบับทัง้ หมด ในดานบทความ เนือ้ หา ตัวอักษร
ที่ปรากฏภายใน คุณสมบัติโปรแกรม หองสมุดออนไลน
หามนําไปเผยแพรกอ นไดรบั อนุญาต สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
สอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม กรุณาติดตอ WWW.BaanIT.com
โทรศัพท 081-6186189 E-Mail : natch2005@hotmail.com
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