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ค ำน ำ 

ระบบงานส าหรับผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (MATRIX ILS) นั้นครอบคลุมการให้บริการแก่สมาชิก
แบบครบวงจร ได้แก่การตั้งค่าภาษาและรูปแบบการแสดงผล การตั้งค่ารูปแบบการค้นหา การตั้งค่าสมาชิก และ
การตั้งค่าข้อมูลภายในของห้องสมุด  

ห้องสมุดสามารถก าหนดนโยบายการให้บริการได้หลากหลายตามความต้องการของนโยบายของห้องสมุด
ในแต่ละประเภทของสมากชิก การจ ากัดการแสดงเนื้อหาเฉพาะบางรายการ การจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้งานที่ไม่ได้เป็นสมาชิก รวมถึงการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลสมาชิกของผู้ให้บริการเป็นรายบุคคล  

คู่มือระบบงานส าหรับผู้ดูแลระบบเล่มนี้ อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการตั้งค่าการท างานของระบบห้องสมุด 
โดยจะเริ่มตั้งแต่การก าหนดค่าพ้ืนฐานของระบบ MATRIX ILS การเพ่ิมเนื้อหาในหน้าสืบค้น (OPAC) การเลือก
ภาษาที่ต้องการให้แสดงผลในหน้าสืบค้น การเพ่ิมข่าวสารประชาสัมพันธ์ โดยการก าหนดระยะเวลา และหน้าที่
ต้องการให้แสดงผล เป็นต้น  
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(System Administrator) 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นคู่มือประกอบกำรปฏิบัติงำนส ำหรับผู้ดูแล และผู้ปฏิบัติงำนระบบห้องสมุด 

อัตโนมัติ (Matrix) ใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ หรือข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้น และส ำหรับ

ปรับเปลี่ยนกำรตั้งค่ำของกำรปฏิบัติงำน ให้สอดคล้องกับนโยบำยของกำรให้บริกำรของห้องสมุดได้

อย่ำงถูกต้อง และมีประสิทธิภำพมำกที่สุด 

2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจกำรท ำงำนของระบบที่ตรงกัน  

 

ขอบเขต 

 คู่มือส ำหรับผู้ดูแลระบบครอบคลุมขั้นตอนกำรก ำหนดนโยบำยกำรให้บริกำรแก่สมำชิกแบบ

ครบวงจร ได้แก่ กำรตั้งค่ำภำษำและรูปแบบกำรแสดงผล กำรตั้งค่ำรูปแบบกำรค้นหำ กำรตั้งค่ำ

สมำชิก และกำรตั้งค่ำข้อมูลภำยในของห้องสมุด และเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

 

ค าจ ากัดความ 

 ระบบ(system) มีควำมหมำยตำมพจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ .ศ. 2525 ได้ให้

ควำมหมำยเอำไว้ว่ำ ระบบ คือระเบียบเกี่ยวกับกำรรวมสิ่งต่ำงๆ ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนให้เข้ำล ำดับ

ประสำนเป็นอันเดียวกันตำมหลักเหตุผลทำงวิชำกำร หรือหมำยถึงปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติซึ่งมี

ควำมสัมพันธ์ ประสำนเข้ำกัน โดยก ำหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 ระบบ(system) หมำยถึง ระบบกำรท ำงำนขององค์กรต่ำงๆ ที่ประกอบด้วยระบบย่อยๆ 

หลำยระบบรวมกันและท ำงำนร่วมกันซึ่งจะต้องมีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพ่ือประโยชน์หรือ

วัตถุประสงค์รวมกัน หรืออย่ำงเดียวกัน เช่น ระบบโรงเรียน ระบบโรงพยำบำล ระบบธนำคำร ระบบ
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บริษัท ระบบห้ำงร้ำน เป็นต้นกำรท ำงำนของหน่วยงำนย่อยต่ำงๆ ของระบบ จะต้องมีควำมสัมพันธ์

เกี่ยวข้องประสำนกัน โดยมีวัตถุประสงค์หรือควำมมุ่งหมำยร่วมกัน หรืออย่ำงเดียวกัน เช่น ในองค์กร

หนึ่งอำจแบ่งเป็นหลำยฝ่ำยหรือหลำยแผนก โดยแต่ละฝ่ำยหรือแต่ละแผนกจะมีหน้ำที่ในกำรท ำงำน

ร่วมประสำน เพื่อนวัตถปุระสงค์เดียวกัน 

 ห้องสมุดอัตโนมัติ หมำยถึง กำรใช้คอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรท ำงำน โดยน ำเทคโนโลยีที่

ทันสมัยส ำหรับงำนห้องสมุดเข้ำมำเชื่อมโยงกำรท ำงำนทั้งด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสำรสนเทศ

ต่ำงๆ เพ่ือมำปรับเปลี่ยนหรือมำแทนที่ระบบมือ (manual) ของห้องสมุด เพ่ือช่วยให้กำรท ำงำนของ

ฝ่ำยงำนต่ำงๆ ในห้องสมุด สำมำรถท ำงำนได้รวดเร็ว เป็นกำรลดขั้นตอนกำรท ำงำน ลดควำมผิดพลำด

ในกำรบริกำรที่เกิดจำกคน 

ผู้ดูแล หรือ แอดมิน (System administrator, systems administrator หรือ sysadmin) 

เป็น บุคคลที่ถูกว่ำจ้ำงเพ่ือที่จะดูและจัดกำรระบบหรือเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ หนำ้ที่ของผู้ดูแลระบบมี

ควำมหลำกหลำยขึ้นอยู่กับหน่วยงำนหรือโครงกำร โดยทั่วไปผู้ดูแลมักจะท ำหน้ำที่ติดตั้ง ตอบค ำถำม 

ดูแลเซิร์ฟเวอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์อ่ืน รวมถึงกำรวำงแผนงำน กำรดูแล ควบคุมโครงกำรที่

เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ นอกจำกนี้ผู้ดูแลอำจมีหน้ำที่ของโปรแกรมเมอร์ร่วมไปด้วย ในด้ำน

กำรเขียนโปรแกรม รวมไปถึงกำรเตรียมตัว และสอนกำรใช้งำนต่อผู้ใช้ทั่วไป 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้บริหาร   มีหน้ำที่ ตรวจสอบรำยงำนสถิติต่ำงๆ ของระบบ 

ผู้ดูแลระบบ  มีหน้ำที่ ตรวจสอบ แก้ไข พัฒนำ กำรท ำงำนของระบบให้สำมำรถ

ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และรวดเร็วที่สุดภำยใต้ระยะเวลำที่ก ำหนด พร้อมทั้งรำยงำน

ปัญหำดังกล่ำวให้ผู้บริหำรทรำบ 

 บรรณารักษ์  มีหน้ำที่ จัดท ำ แก้ไขรำยกำรข้อมูลสำรสนเทศของห้องสมุดเพ่ือ

จัดเก็บลงในฐำนข้อมูล 
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มาตรฐานคุณภาพงาน 

 1. งำนผู้ดูแลระบบห้องสมุดนั้น มีหน้ำที่ดูแลกำรท ำงำนของระบบให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถ

ปฏิบัติงำนได้ และให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมใช้งำนตลอด 24 ชั่วโมง และ

เมื่อระบบเกิดข้อผิดพลำด หรือเกิดควำมขัดข้องซึ่งท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนระบบได้ ผู้ดูแลระบบต้อง

สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวอย่ำงรวดเร็วที่สุด เพ่ือให้ระบบกลับมำใช้งำนได้อย่ำงปกติ

ภำยในเวลำ 60 นำที 

2. เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพของงำนในกำรแก้ไขปัญหำของระบบ 

เวลำ  90 นำที  มีค่ำเท่ำกับ  1 คะแนน 

เวลำ 75 นำท ี มีค่ำเท่ำกับ 2 คะแนน 

เวลำ 60 นำท ี มีค่ำเท่ำกับ  3 คะแนน 

เวลำ  45 นำท ี มีค่ำเท่ำกับ 4 คะแนน 

เวลำ 30 นำท ี มีค่ำเท่ำกับ 5 คะแนน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. กำรตรวจสอบระบบโดยผู้ดูแลระบบ 

เริ่มต้น

กำรบ ำรุงรักษำโดยผู้ดูแล
ระบบ

                  
                

                 

             /        
    

                 
    

          
      60     

                    

                

                     

ส้ินสุด
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รายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติงาน การบ ารุงรักษาโดยผูดู้แลระบบ 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ดูแลระบบตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

  1.1 ตรวจสอบกำรเข้ำถึงของระบบสำรสนเทศจำกหน้ำเว็บไซต์  

1.2 ตรวจเช็คกระบวนกำรท ำงำนของระบบให้อยู่ในสภำวะปกติ  

1.3 ปรับปรุงระบบปฏิบัติกำรให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน 

1.4 ส ำรองข้อมูลของระบบสำรสนเทศ 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบแล้ว พบปัญหำที่ท ำให้กำร

ท ำงำนของระบบเกิดควำมเสียหำย ผู้ดูแลระบบต้องท ำกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จภำยใน

ระยะเวลำที่ก ำหนด คือไม่เกิน 60 นำที เพ่ือให้ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ และกำร

บริกำรน้อยที่สุด ถ้ำกรณีที่ปัญหำที่เกิดขึ้นไม่สำมำรถแก้ไขได้ทันในเวลำที่ก ำหนด ต้องมีกำรประกำศ

แจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทรำบว่ำเกิดปญัหำอะไร และจะสำมำรถใช้งำนระบบได้ตำมปกติเมื่อไร 

ขั้นตอนที่ 3 กรณีที่พบปัญหำแล้วไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้โดยผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบต้อง

แจ้งไปยังบริษัททีท่ ำหน้ำที่ดูแลระบบสำรสนเทศให้ทรำบถึงปัญหำที่เกิดขึ้น และด ำเนินแก้ไขปัญหำให้

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติภำยใน เวลำ 60 นำที่ ตำมที่ก ำหนด แต่ถ้ำไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำดังกล่ำว

ได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้บริษัทที่รับผิดชอบก ำหนดเวลำในกำรแก้ไขปัญหำให้แล้วเสร็จและต้อง

ด ำเนินกำรอย่ำงเร็วที่สุดด้วย ตำมรำยละเอียดในสัญญำกำรดแูลระบบ 

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรียบร้อยแล้ว ให้ท ำกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบให้

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ

ขั้นตอนที่ 5 ท ำกำรบันทึกกำรบ ำรุงรักษำระบบในแบบฟอร์ม แบบบันทึกดูแล/ปรับปรุงระบบ

สำรสนเทศเครื่องแม่ข่ำย (Server) (สวก.F-EI-001) 
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2. กำรตรวจสอบระบบโดยเจ้ำหน้ำที่ใช้งำนระบบ 

เริ่มต้น

                              
                      

                  
                

             /        
    

                 
    

          
      60     

                    

แก้ไขปัญหำไม่ได้

                     

ส้ินสุด
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รายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติงาน การตรวจสอบระบบโดยเจ้าหน้าที่ใช้งานระบบ 

 ขั้นตอนที่ 1 เจ้ำหน้ำที่ใช้งำนระบบแจ้งปัญหำเมื่อพบปัญหำรกำรใช้งำน ต่อผู้ดูและระบบ

เพ่ือท ำกำรแก้ไขปญัหำ ในแบบฟอร์มรับบริกำรแก้ไขปัญหำระบบสำรสนเทศ (สวก.F-EI-002) 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ดูแลระบบตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบเพ่ือแก้ไขปัญหำตำมที่เจ้ำหน้ำที่ใช้

งำนได้แจ้งมำ 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ดูแลระบบต้องท ำกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่

ก ำหนด คือไม่เกิน 60 นำที เพ่ือให้ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ และกำรบริกำรน้อย

ที่สุด ถ้ำกรณีที่ปัญหำที่เกิดขึ้นไม่สำมำรถแก้ไขได้ทันในเวลำที่ก ำหนด ต้องมีกำรประกำศแจ้งให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องไดท้รำบว่ำเกิดปัญหำอะไร และจะสำมำรถใช้งำนระบบได้ตำมปกติเม่ือไร 

ขั้นตอนที่ 3 กรณีที่ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้โดยผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบต้องแจ้งไปยัง

บริษัทที่ท ำหน้ำที่ดูแลระบบสำรสนเทศให้ทรำบถึงปัญหำที่เกิดขึ้น และด ำเนินแก้ไขปัญหำให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกติภำยใน เวลำ 60 นำที่ ตำมท่ีก ำหนด แต่ถ้ำไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้ภำยใน

เวลำที่ก ำหนด ให้บริษัทที่รับผิดชอบก ำหนดเวลำในกำรแก้ไขปัญหำให้แล้วเสร็จและต้องด ำเนินกำร

อย่ำงเร็วที่สุดด้วย ตำมรำยละเอียดในสัญญำกำรดแูลระบบ 

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรียบร้อยแล้ว ให้ท ำกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบให้

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิและแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ใช้งำนระบบทรำบ 

ขั้นตอนที่ 5 ท ำกำรบันทึกกำรบ ำรุงรักษำระบบในแบบฟอร์ม แบบบันทึกดูแล/ปรับปรุงระบบ

สำรสนเทศเครื่องแม่ข่ำย (Server) (สวก.F-EI-001) 
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บทที่ 1 

การตรวจสอบการท างานของระบบ 

 กำรจัดกำรบริหำรระบบสำรสนเทศในระบบ MATRIX ILS นั้นในส่วนของกำรดูแลระบบ ผู้ใช้

มีส่วน งำนที่ต้องใช้ค ำสั่ง Command line linux ส ำหรับกำรปิด Server และกำรจัดกำรฐำนข้อมูล 

ผู้ดูแลระบบจึง จ ำเป็นต้องรู้ค ำสั่ง Command พ้ืนฐำนเบื้องต้น  

  

1. Login เข้ำ Server  โดยใช้ ssh (ผู้ดูแลระบบใช้โปรแกรม putty.exe)  

 Host Name  = book.pbru.ac.th  

 ใส่ Port 22  

 Connection type: เลือก SSH แล้วคลิก Open 
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2. Login เข้ำ Server โดยใส่ 

 Login as:  =  รหัสผู้ใช้  

 koha@book.pbru.ac.th's password: =  รหัสผ่ำน  

 

  

 

 

 

 

 

 

 จะปรำกฏ command prompt จำกนั้น cd  backup เพ่ือไปยัง Folder ไฟล์ Backup 

Database 
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 พิมพ์ค ำสั่งเช็คกำรท ำงำนของระบบ คือ ps -ef|grep  koha-zebra ท ำกำรเช็ค Database 

ที่เปิดใช้ระบบอยู่ หำกระบบท ำงำนปกติจะปรำกฏ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค ำสั่งเช็คกำรท ำงำนของเว็บสืบค้นหรือ OPAC คือ ps -ef|grep  apache2 หำกระบบ

ท ำงำน ปกติจะปรำกฏ ดังนี้ 
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บทที่ 2 

การ Backing up และ Restoring the Matrix Database 

 

1. การ Backing up the Matrix Database   

  กำรใช้ Unix commands เพ่ือท ำกำร Backup Database   

koha@ubuntu:~/backup$  mysqldump -uroot  -p koha_library01  > 

koha_library01.sql  Enter password: ใส่รหัสผ่ำนของ mysqlroot:  

   mysqldump -uroot  -p koha_library02  > koha_library02.sql   

  Enter password: ใส่รหัสผ่ำนของ mysqlroot 

ตัวอย่ำง 

 

 

 

 

 

2. การปิด Server  

o ระบบจะท ำกำรปิด Database ตำมสคริปที่ตั้งไว้ เมื่อต้องกำรปิดระบบให้ใช้  

Command ดังนี้ ท ำกำร Login เข้ำ Server ผ่ำน โปรแกรม Putty ดังภำพ 
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o จำกนั้นเปลี่ยนใช้ค ำสั่ง sudo poweroff  ส ำหรับปิด Server และ sudo  

reboot  ส ำหรับกำรรีสตำร์ท ดังภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การปิดเครื่อง Server แบบตั้งเวลาปิด 

$ sudo shutdown -h 18:30 "Server is going down for maintenance" 

เครื่องจะปิดตอน 18.30 น. ตำมเวลำของเครื่อง ดังภำพ 

 

 

 

 

 

4. การเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน   

เมื่อต้องกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนของผู้ใช้งำนให้ท ำกำร login เข้ำสู่ server จำกนั้นใช้ 

ค ำสั่ง ~$ passwd ท ำกำรใส่รหัสผ่ำนเดิม จำกนั้นระบบจะให้ใส่รหัสผ่ำนใหม่ ดังภำพ 
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ตัวอย่ำง 

 

 

 

 

 

5. การ Restoring the Matrix Database  

o กำรใช้ Unix commands เพ่ือท ำกำร Restore Database   

 sudo su  mysql -uroot –p   

 [ใส่รหัสผ่ำน MySQL Root password]   

 drop database koha_library01;   

 create database koha_library01;   

 quit; 

o จำกนั้นไปยัง folder ที่เก็บไฟล์ Backup แล้วท ำกำร Restoration command,  

$ cd backup 

ตัวอย่ำง 

 

 

 

o ท ำกำร Extract file backup .gz ด้วยค ำสั่ง gunzip   

$ gunzip koha_library01.sql.gz   

$mysql -uroot -p koha_library01 < koha_library01.sql   

$koha-upgrade-schema library01   

$sudo koha-rebuild-zebra -v -f library01 
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ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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บทที่ 3 

การตั้งค่าการใช้งานในระบบงานต่าง ๆ 

 Login เข้าระบบ MATRIX ILS  

  Username = ชื่อสมำชิก  

  Password = รหัสสมำชิก  

Library  = เลือกห้องสมุดที่ต้องกำรเข้ำระบบ (กรณีมีหลำยห้องสมุด เช่น ห้องสมุด

ของสำขำ หรือห้องสมุดของวิทยำเขต) แต่ในที่นี้มีห้องสมุดเดียว เลือก My library 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบ MATRIX ILS 
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 หน้ำจอจะแสดง Tools และ Function กำรท ำงำนตำมสิทธิของผู้ใช้งำนที่เข้ำใช้ระบบ 

และมีระบบงำนย่อยของระบบ MATRIX ILS ดังนี้ 

Top Menu 

 

ประกอบด้วย 

 Circulation คือ กำรจัดกำรระบบงำนยืม-คืน ทรัพยำกรสำรสนเทศ  

 Patron คือ กำรจัดกำรระบบรำยกำรสมำชิก  

 Search คือ กำรสืบค้นข้อมูลของระบบ   

 Advanced search คือ ระบบกำรสืบค้นแบบเชี่ยวชำญ  

 Item search คือ กำรสืบค้นรำยกำรเลขบำร์โค้ดของทรัพยำกรสำรสนเทศ  

 Cart คือ ตะกร้ำที่จัดเก็บข้อมูลที่ต้องกำรเก็บไว้  

 More คือ เครื่องมือที่จะเข้ำถึงระบบ MATRIX ILS ได้ในระบบงำนต่ำง ๆ 

 ภำยใต้ส่วนของ Top menu นั้นยังปรำกฏเครื่องมือส ำหรับใช้งำนต่ำงๆ ของระบบ ได้แก่ 

กำรท ำรำยกำรยืม (Check out) กำรท ำรำยกำรคืน (Check in) กำรยืมต่อ (Renew) กำรสืบค้น

รำยกำรสมำชิก (Search patrons) กำรสืบค้นรำยกำรบรรณำนุกรม (Search catalog) กำรสืบค้น

รำยกำรเลข bib (Search biblionumber)  และกำรสืบค้นชื่ อ เรื่ องแบบ browse  (Search 

alphabet) 
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Main Menu 

ประกอบด้วย    

 Main menu ประกอบด้วยระบบงำนย่อยต่ำง ๆ ที่ให้บริกำรแก่บรรณำรักษ์ผู้ใช้ระบบ 

ดังนี้  

 Circulation คือ กำรจัดกำรระบบงำนยืม คืน ทรัพยำกรสำรสนเทศ  

 Patrons คือ กำรจัดกำรระบบรำยกำรสมำชิก  

 Advanced search คือ ระบบกำรสืบค้นแบบเชี่ยวชำญ  

 Lists คือ ค ำที่ผู้ใช้ก ำหนดขึ้น  

 Course reserves คือ กำรจัดกำรระบบงำนหนังสือส ำรอง   

 Cataloging คือ กำรจัดกำรกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม  

 Authorities คือ กำรจัดกำรรำยกำรหลัก เช่น ผู้แต่ง หัวเรื่อง  

 Serials คือ กำรจัดกำรระบบงำนวำรสำร  

 Acquisitions คือ กำรจัดกำรระบบงำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ  

 Reports คือ กำรจัดกำรสถิติ  

 Tools คือ เครื่องมือกำรใช้งำนในระบบ MATRIX ILS  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : ส ำหรับผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix (System Administrator) 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หมายเลขเอกสาร : สวก.WI-EI-001 
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2561 หน้า 17 จาก 64 

 

 Administration คือ กำรก ำหนดค่ำกำรท ำงำนต่ำงๆ ของระบบ  

 About Platform คือ กำรแสดงข้อมูลเวอร์ชั่นของระบบ 

 ภำยใต้ส่วนของ Main menu นั้นยังปรำกฏส่วนของกำรอนุมัติค่ำต่ำง ๆ ที่ผู้ใช้สร้ำงขึ้น โดย

ให้บรรณำรักษ์ผู้รับผิดชอบ ท ำกำรอนุมัติโดยประกอบด้วย 3 ส่วนงำน คือ 

 

 

 

1. Suggestions pending approval คือ รอให้บรรณำรักษ์อนุมัติกำรแนะน ำทรัพยำกร

สำรสนเทศให้แก่ห้องสมุด 

2. Comments pending approval คือ รอให้บรรณำรักษ์อนุมัติข้อเสนอแนะ 

(Comments) แก่ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด 

3. Tags pending approval คือ รอให้บรรณำรักษ์อนุมัติกำรติดป้ำยค ำ (Tags) 

ส่วนท้ำยสุดของหน้ำจอกำรใช้งำนของบรรณำรักษ์นั้นยังสำมำรถเลือก menu ภำษำได้โดย

ตัวอย่ำงจะมี menu ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
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บทที่ 4 

การตั้งค่าทั่วไป  

(Global System Preferences) 

 กำรตั้งค่ำทั่วไปจะเป็นกำรควบคุมกำรท ำงำนของระบบ MATRIX ILS โดยต้องตั้งค่ำกำร

ท ำงำนก่อนเริ่มกำรท ำงำนต่ำงๆ ในระบบ สำมำรถท ำได้ดังนี้ 

 เลือกเมนู Administration 

 

 

 ระบบจะปรำกฏหน้ำจอหลักของกำรท ำรำยกำรเกี่ยวกับกำรตั้งค่ำระบบ ให้เลือกที่ 

Global system preferences 

 

 

 

 กำรตั้งค่ำของระบบสำมำรถค้นหำได้ (ใช้ค ำค้นจำกชื่อหรือค ำอธิบำยกำรตั้งค่ำ) โดยผ่ำน

ทำง Search Box บนหน้ำ Administration หรือ Search Box ที่อยู่บนหน้ำกำรตั้งค่ำ 

 

 

 ในหน้ำกำรตั้งค่ำจะประกอบไปด้วยงำนต่ำงๆ ด้ำนซ้ำยมือ ดังภำพ 
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 กำรแก้ไขกำรตั้งค่ำจะมีข้อควำม ‘(modified)’ แสดงอยู่ต่อท้ำยรำยกำรที่มีกำรแก้ไข 

จนกว่ำจะคลิกท่ีปุ่ม ‘Save All’  ค ำว่ำ ‘(modified)’ ถึงจะหำยไป ดังภำพ 

 

  

 

 หลังจำกท ำกำรบันทึกกำรตั้งค่ำ จะได้รับข้อควำมยืนยันบอกว่ำกำรตั้งค่ำถูกบันทึกแล้ว 

 

 

 

 แต่ละส่วนของกำรตั้งค่ำสำมำรถเรียงล ำดับกำรแสดงผลตำมตัวอักษรได้ โดยกำรคลิกที่

ลูกศรชี้ลงที่อยู่ ทำงขวำของ ‘Preference’ ในแต่ละหัวข้อ 

 

 

 

 

1.   การตั้งค่า Administration 

 เข้ำถึงได้โดยท ำกำรเลือกแท็บเมนู Administration ด้ำนซ้ำยมือ ระบบจะปรำกฏหน้ำจอ

หลักของกำร ท ำรำยกำรเกี่ยวกับกำรตั้งค่ำ  
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1.1 Interface options  

  1.1.1 Delimiter  ใช้ก ำหนดตัวคั่นกลำงระหว่ำงข้อมูลของรำยงำนที่ถูกส่งออกมำ 

โดยทั่วไปนิยมใช้ semicolons ( ; ) เป็นค่ำเริ่มต้น 

 

 

  1.1.2 KohaAdminEmailAddress  ใช้ก ำหนดค่ำอีเมล์กลำงของผู้ดูแลระบบ โดย

หำกไม่ได้มีกำรก ำหนดอีเมล์ของแต่ละส่วนงำนเอำไว้ เมื่อมีสมำชิกส่งค ำร้องขอหรือค ำเสนอแนะกำร

สั่งซื้อหนังสือเข้ำมำ ระบบจะ ท ำกำรส่งอีเมล์มำยังอีเมล์กลำงของผู้ดูแลระบบแทน 

 

 

 1.2 Login options  

  1.2.1 Timeout ใช้ก ำหนดค่ำระยะเวลำที่ผู้ใช้งำนสำมำรถอยู่ในระบบได้ โดยหน่วย

เป็นวินำที หำกจ ำเป็นต้องใช้หน่วยเป็นวันสำมำรถท ำได้โดยกำรเติม ‘d’ หลังค่ำ  

  ตัวอย่ำงเช่น หำกต้องกำรก ำหนด ระยะเวลำเป็น 3 ชั่วโมง จะได้ค่ำ 10800 และหำก

ต้องกำรก ำหนดระยะเวลำเป็น 1 วัน จะ ได้ค่ำ 1d เป็นต้น 

 

 

2. การตั้งค่าเกี่ยวกับ Enhanced content   

 เข้ำถึงได้โดยท ำกำรเลือกเมนู Enhanced content ด้ำนซ้ำยมือ ระบบจะปรำกฏ 

หน้ำจอหลักของกำร ท ำรำยกำรเก่ียวกับกำรตั้งค่ำ  
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 2.1 Amazon  

 2.1.1 AmazonCoverImages  

 ใช้ในกำรอนุญำตหรือขัดขวำงกำรเข้ำถึงภำพปกจำก Amazon ที่จะใช้แสดงบนหน้ำ 

ของผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งจะใช้เลข ISBN เป็นตัวกลำงในกำรเชื่อมโยง 

 

 

 2.1.2 OPACAmazonCoverImages  

 ใช้ในกำรอนุญำตหรือขัดขวำงกำรเข้ำถึงภำพปกจำก Amazon ที่จะใช้แสดงบนหน้ำ 

สืบค้นผู้ใช้บริกำร ซึ่งจะใช้เลข ISBN เป็นตัวกลำงในกำรเชื่อมโยง 

 

 2.2 Google  

2.2.1 GoogleJackets เป็นกำรเรียกใช้งำนภำพปกของ Google Books จำก 

ฐำนข้อมูลของ Google Books ผ่ำน ทำง Google Books API 

 

2.3 IDreamLibraries  

 IDreamBooks.com ได้รวบรวมบทวิจำรณ์หนังสือ ซึ่งมีส่วนช่วยในกำรตัดสินใจ 

เลือกหนังสือที่ดี ที่สุด   

2.3.1 IDreamBooksReadometer เป็นกำรเรียกแสดงผลสรุปของบทวิจำรณ์ใน 

รูปแบบอัตรำส่วน (เปอร์เซ็น) 

 2.3.2 IDreamBooksResults เป็นกำรเรียกแสดงผลระดับคะแนนในรูปแบบอัตรำ 

ส่วนบนหน้ำผลกำรค้นหำ 
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  2.3.3 IDreamBooksReviews เป็นกำรเรียกแสดงผลบทวิจำรณ์บนหน้ำแสดง

รำยละเอียด 

 

2.4 Local Cover Images  

 2.4.1 AllowMultipleCovers เป็นกำรอนุญำตให้มีกำรเพิ่มภำพปกได้มำกกว่ำหนึ่ง 

ภำพ ซึ่งภำพปกเหล่ำนี้จะถูกแสดงภำยใต้ แท็บ images บนหน้ำสืบค้นและหน้ำผู้ปฏิบัติงำน 

 2.4.2 LocalCoverImages เป็นกำรอนุญำตให้มีกำรแสดงภำพปกบนหน้ำ 

ผู้ปฏิบัติงำน 

2.4.3 OPACLocalCoverImages เป็นกำรอนุญำตให้มีกำรแสดงภำพปกบนหน้ำ 

สืบค้น 

 

3. การตั้งค่าเกี่ยวกับ I18N/L10N 

 เป็นกำรก ำหนดกำรตั้งค่ำสำกลและกำรตั้งค่ำภำษำ เข้ำถึงได้โดยท ำกำรเลือกเมนู  

I18N/L10N ด้ำน ซ้ำยมือ ระบบจะปรำกฏหน้ำจอหลักของกำรท ำรำยกำรเกี่ยวกับกำรตั้งค่ำ 

I18N/L10N 
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3.1 Dateformat เป็นกำรก ำหนดรูปแบบกำรแสดงผลของวันที่ 

3.2 Language เป็นกำรก ำหนดภำษำของกำรแสดงผลบนหน้ำผู้ปฏิบัติงำน 

3.3 Opaclanguages เป็นกำรก ำหนดภำษำของกำรแสดงผลบนหน้ำสืบค้น 

3.4 Opaclanguagedisplay เป็นกำรอนุญำตให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกเปลี่ยนภำษำ

บนหน้ำสืบค้นได้ 

3.5 TimeFormat เป็นกำรก ำหนดรูปแบบของเวลำ แบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 

ชั่วโมง 

 

4. การตั้งค่าเกี่ยวกับการใช้งาน OPAC 

 เป็นกำรก ำหนดค่ำกำรแสดงผลของหน้ำสืบค้น เข้ำถึงได้โดยท ำกำรเลือกเมนู OPAC ด้ำน 

ซ้ำยมือ ระบบจะปรำกฏหน้ำจอหลักของกำรท ำรำยกำรเกี่ยวกับกำรตั้งค่ำ OPAC 

 

 

 

 

4.1 Appearance  

4.1.1 LibraryName เป็นกำรก ำหนดชื่อห้องสมุด ซึ่งจะถูกแสดงบนแถบ 

ชื่อเรื่องของหน้ำสืบค้น 
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4.1.2 NoLoginInstructions เป็นกำรอนุญำตให้เขียน HTML บนหน้ำเข้ำ 

สู่ระบบของหน้ำสืบค้น เมื่อผู้ใช้งำนยังไม่ได้ท ำกำรเข้ำสู่ระบบ 

 

4.1.3 OpacAddMasthedLibraryPulldown เป็นกำรเพ่ิมตัวเลือกกำร 

ค้นหำแบบเจำะจงห้องสมุดบนกล่องค้นหำ 

 

4.1.4 OPACBaseURL เป็นกำรเพ่ิม URL ของหน้ำสืบค้น จะถูกเรียกใช้ 

เมื่อมีกำรใช้งำน RSS, OPAC view หรือ แม้กระท่ังกำรส่งอีเมล์จำกระบบไปยังผู้ใช้งำน 

 

4.1.5 Opaccredits เป็นกำรเพ่ิม HTML ในส่วนท้ำยของหน้ำสืบค้น 

 

4.1.6 OpacFavicon เป็นกำรเพ่ิมไอคอนบน title bar โดยกำรก ำหนด  

URL ไอคอนที่ถูกก ำหนดจะถูกจัดแสดงอยู่ ด้ำนหน้ำของ LibraryName 
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4.1.7 Opacheader เป็นกำรก ำหนดส่วนหัวของหน้ำสืบค้นด้วย HTML  

สำมำรถก ำหนดได้ทั้งข้อควำมหรือรูปภำพ 

 

4.1.8 OpacLangSelectorMode เป็นกำรก ำหนดส่วนจัดแสดงตัวเลือก 

ภำษำ สำมำรถเลือกแสดงได้สำมแบบ (ด้ำนบน, ด้ำนล่ำง, ทั้งบนและล่ำง) 

 

4.1.9 OpacMainUserBlock เป็นกำรก ำหนดส่วนหลักของหน้ำสืบค้น 

ด้วย HTML จะปรำกฏอยู่บนหน้ำแรกของหน้ำสืบค้นเท่ำนั้น 

 

4.1.10 OpacMaxItemsToDisplay เป็นกำรก ำหนดจ ำนวนกำรแสดงผล 

ของรำยกำรในหน้ำจอกำรแสดงผล หำกมีรำยกำรที่สำมำรถให้ยืมได้มำกกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนด จะ

ปรำกฏกำรเชื่อมโยงเพ่ือเรียกดูรำยกำรทั้งหมดแทน 

 

4.1.11 OpacNav เป็นกำรก ำหนดแถบน ำทำงท่ีอยู่ทำงด้ำนซ้ำยบนของ 

ส่วนหลักด้วย HTML 
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4.1.12 OpacNavBottom เป็นกำรก ำหนดแถบน ำทำงท่ีอยู่ทำงด้ำนซ้ำย 

ล่ำงของส่วนหลักด้วย HTML 

 

4.1.13 OpacNavRight เป็นกำรก ำหนดแถบน ำทำงท่ีอยู่ทำงด้ำนขวำของ 

ส่วนหลักด้วย HTML 

 

4.1.14 OPACNoResultsFound เป็นกำรก ำหนดข้อควำมแสดงผลด้วย  

HTML เมื่อไม่มีผลลัพธ์จำกกำรค้นหำบนหน้ำสืบค้น 

 

4.1.15 OpacPublic  เป็นกำรอนุญำตให้ผู้ใช้งำนที่ไม่ได้ลงชื่อเข้ำใช้งำน 

สำมำรถท ำกำรสืบค้นที่หน้ำสืบค้นได้ 

 

4.1.16 OPACSearchForTitleIn  เป็นกำรอนุญำตให้มีกำรส่งค่ำเพ่ือท ำกำร 

สืบค้นจำกแหล่งภำยนอกด้วย HTML 
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4.1.17 OPACShowBarcode เป็นกำรอนุญำตให้มีกำรแสดงบำร์โค้ดของ 

แต่ละรำยกำรภำยใต้แท็บ Holdings บนหน้ำผลกำรสืบค้น 

 

4.1.18 OpacShowRecentComments เป็นกำรอนุญำตให้มีกำรแสดง 

ข้อควำมที่สมำชิกได้ท ำกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อรำยกำรใด ๆ ซึ่งจะปรำกฏอยู่ภำยใต้หัวข้อ ‘Recent 

comments’ บนหน้ำสืบค้น 

 

4.1.19 OpacStarRating  เป็นกำรอนุญำตให้มีกำรจัดอันดับคะแนนบน 

หน้ำผลกำรสืบค้น 

 

4.1.20 OPACURLOpenInNewWindow   เป็นกำรอนุญำตกำรเข้ำใช้งำน 

ลิงค์เชื่อมโยงบนหน้ำต่ำงใหม่ 
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4.1.21 OPACUserCSS   เป็นกำรก ำหนดรูปแบบกำรแสดงผลของหน้ำ 

สืบค้นด้วย CSS 

 

4.2 Features 

4.2.1 opacbookbag เป็นกำรอนุญำตให้ผู้ใช้งำนสำมำรถบันทึกรำยกำร 

ลงในตะกร้ำบนหน้ำสืบค้น 

 

4.2.2 OpacPasswordChange เป็นกำรอนุญำตให้สมำชิกสำมำรถท ำกำร 

แก้ไขรหัสผ่ำนของตัวเองได้บนหน้ำสืบค้น 

 

4.2.3 OPACpatronimages เป็นกำรอนุญำตให้มีกำรแสดงรูปประจ ำตัว 

ของสมำชิกภำยใต้หัวข้อ ‘ข้อมูลการติดต่อ’ บนหน้ำสืบค้น 
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4.2.4 OpacTopissue เป็นกำรอนุญำตให้มีกำรแสดงรำยกำรที่ถูกยืมมำก 

ที่สุดภำยใต้หัวข้อ ‘Most popular’ บนหน้ำสืบค้น 

 

4.2.5 Opacuserlogin เป็นกำรอนุญำตให้สมำชิกเข้ำสู่ระบบบนหน้ำ 

สืบค้นได้ 

4.2.6 RequestOnOpac เป็นกำรอนุญำตให้สมำชิกสำมำรถท ำรำยกำร 

จองบนหน้ำสืบค้นได้ 

 

4.2.7 reviewson เป็นกำรอนุญำตให้สมำชิกแสดงควำมคิดเห็นต่อ 

รำยกำรบนหน้ำสืบค้นได้ 

 

4.2.8 suggestion เป็นกำรอนุญำตให้สมำชิกสำมำรถท ำรำยกำรแนะน ำ 

หนังสือบนหน้ำสืบค้นได้ 
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4.3 Policy 

4.3.1 BlockExpiredPatronOpacActions เป็นกำรบล็อกกำรด ำเนิน 

กิจกรรมต่ำงๆ ของสมำชิก เช่น กำรจอง กำรยืมต่อ เป็นต้น เมื่อบุคคลนั้นๆ หมดอำยุของกำรเป็น

สมำชิก 

 

4.3.2 OpacAllowPublicListCreation  เป็นกำรอนุญำตให้สมำชิกสร้ำง 

รำยกำรสำธำรณะบนหน้ำสืบค้น โดยผู้ใช้งำนที่เป็นสมำชิกและไม่ได้เป็นสมำชิกจะสำมำรถเข้ำชม

รำยกำรเหล่ำนี้ได ้

 

4.3.3 OpacAllowSharingPrivateLists  เป็นกำรอนุญำตให้สมำชิก 

สำมำรถแบ่งปันรำยกำรส่วนตัวกับสมำชิกท่ำนอ่ืนได ้

 

4.3.4 OpacRenewalAllowed  เป็นกำรอนุญำตให้สมำชิกสำมำรถท ำ 

รำยกำรยืมต่อด้วยตนเองบนหน้ำสืบค้นได้ 

 

4.3.5 OpacHiddenItems  เป็นกำรซ่อนรำยกำรทรัพยำกรจำก  

location ที่ไม่ต้องกำรแสดงบนหน้ำสืบค้น 
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4.3.6 OpacRenewalAllowed เป็นกำรอนุญำตให้สมำชิกสำมำรถท ำ 

รำยกำรยืมต่อด้วยคนเองบนหน้ำสืบค้นได้ 

 

4.3.7 OPACViewOthersSuggestions เป็นกำรอนุญำตให้รำยกำร 

แนะน ำกำรสั่งซื้อทรัพยำกรของสมำชิกคนอ่ืนๆ แสดงบนหน้ำสืบค้น 

 

5. การตั้งค่าเกี่ยวกับ Patron 

 เป็นกำรก ำหนดกำรตั้งค่ำสมำชิก เข้ำถึงได้โดยเลือกเมนู Patrons ด้ำนซ้ำยมือ ระบบจะ 

ปรำกฏหน้ำจอหลักของกำรท ำรำยกำรเกี่ยวกับกำรตั้งค่ำ Patrons 

 

 

 

 

5.1 General 

5.1.1 autoMemberNum เป็นกำรอนุญำตให้มีกำรสร้ำงเลขที่บัตร 

สมำชิกโดยอัตโนมัติ ตัวอย่ำงเช่น สมำชิกคนล่ำสุดมีเลขที่บัตรเป็น 100003 ระบบจะท ำกำรสร้ำง

เลขที่บัตรสมำชิกของคนถัดไปเป็น 100004 ทันที  
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5.1.2 BorrowerMandatoryField  เป็นกำรก ำหนดรำยกำรทีจ่ ำเป็น  

ต้องกรอกข้อมูลบนหน้ำกำรเพ่ิมสมำชิกใหม่ 

 

5.1.3 BorrowersTitles  เป็นกำรก ำหนดตัวเลือกค ำน ำหน้ำของสมำชิก 

บนหน้ำกำรเพ่ิมสมำชิกใหม่ 

 

5.1.4 minPasswordLength  เป็นกำรก ำหนดค่ำควำมยำวของรหัสผ่ำน  

จะต้องมีควำมยำวมำกกว่ำหรือเท่ำกับค่ำที่ก ำหนด 

 

5.1.5 patronimages  เป็นกำรอนุญำตให้สำมำรถเพ่ิมและแสดงรูป 

ประจ ำตัวของสมำชิกบนหน้ำผู้ปฏิบัติงำนได้ 

 

5.1.6 PatronsPerPage  เป็นกำรก ำหนดจ ำนวนรำยกำรสมำชิกที่ 

แสดงบนหน้ำผลกำรสืบค้นสมำชิก  
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6. การตั้งค่าเกี่ยวกับ Searching 

 เป็นกำรตั้งค่ำกำรแสดงผลของกำรค้นหำ เข้ำถึงได้โดยกำรเลือกเมนู Searching ด้ำน 

ซ้ำยมือ ระบบจะปรำกฏหน้ำจอหลักของกำรท ำรำยกำรเกี่ยวกับกำรตั้งค่ำ Searching 

 

 

 

 

 

6.1 Results Display 

6.1.1  defaultSortField defaultSortOrder  เป็นกำรก ำหนดกำร 

แสดงผลกำรสืบค้นบนหน้ำผู้ปฏิบัติงำน 

 

6.1.2 numSearchResults  เป็นกำรก ำหนดจ ำนวนรำยกำรแสดงผล 

กำรสืบค้นต่อหนึ่งหน้ำบนหน้ำผู้ปฏิบัติงำน 

 

6.1.3 OPACdefaultSortField OPACdefaultSortOrder  เป็นกำร 

ก ำหนดกำรแสดงผลกำรสืบค้นบนหน้ำสืบค้น 

 

6.1.4 OPACnumSearchResults  เป็นกำรก ำหนดจ ำนวนรำยกำร 

แสดงผลกำรสืบค้นต่อหนึ่งหน้ำ บนหน้ำสืบค้น 
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บทที่ 5 

Basic Parameters  

 

 กำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์พ้ืนฐำนเป็นกำรควบคุมกำรท ำงำนของระบบ MATRIX ILS 

เปรียบเสมือนกำรแนะน ำให้ระบบรู้จักกับห้องสมุด กำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์พ้ืนฐำนสำมำรถท ำได้

โดยมีวิธีกำรดังนี้ 

 เลือกเมนู Administration 

 

 

 

 

1. Libraries and groups  

 เป็นกำรก ำหนดข้อมูลและสำขำของห้องสมุด เข้ำถึงได้โดยท ำกำรเลือกเมนู Libraries  

and groups ภำยใต้หัวข้อ Basic parameters 

 

 

 

 

 ระบบจะปรำกฏหน้ำจอหลักของกำรท ำรำยกำรเกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำ Libraries and  

groups 
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1.1 กำรเพ่ิมห้องสมุด 

o คลิกท่ีปุ่ม ‘+ New Library’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 กำรแก้ไขหรือลบห้องสมุด 

o คลิกท่ีปุ่ม ‘Edit’ หรือ ‘Delete’ ที่อยู่ภำยใต้หัวข้อ Actions ทำงด้ำนขวำ

ของรำยกำร 

 

 

 

2. Item types 

 กำรก ำหนดค่ำประเภทของทรัพยำกรจะช่วยในกำรจัดระเบียบรำยกำรตำม Item types  

และ collection codes ได้ สำมำรถเข้ำถึงได้โดยท ำกำรเลือกเมนู Item types ภำยใต้หัวข้อ Basic 

parameters 
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 ระบบจะปรำกฏหน้ำจอหลักของกำรท ำรำยกำรเกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำประเภทของ 

ทรัพยำกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 กำรเพ่ิมประเภทของทรัพยำกร 

o คลิกท่ีปุ่ม ‘+ New item type’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ‘Item type’ ระบุรหัสของประเภททรัพยำกร 

o ‘Description’ ระบุค ำอธิบำยของประเภททรัพยำกร (ส ำหรับห้องสมุดที่เปิด 

ใช้หน้ำสืบค้นหลำยภำษำ สำมำรถท ำกำรเพ่ิมค ำอธิบำยในภำษำอ่ืน ๆ ได้โดยกำรเลือกที่ ‘Translate 

in to other languages’) 
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o ‘Search category’ สำมำรถจัดกลุ่มประเภททรัพยำกรใช้ในกำรสืบค้น 

ร่วมกันได้ ตัวอย่ำงเช่น จัดประเภททรัพยำกร DVDs และ Bluray ไว้ในกลุ่ม Movie จำกนั้นจะ

สำมำรถท ำกำรสืบค้นร่วมกันได้ กลุ่มเหล่ำนี้ถูกก ำหนดไว้ใน ITEMTYPECAT ในหัวข้อ authorized 

value 

o ‘Choose an icon’ เลือกภำพที่จะใช้เป็นไอคอน สำมำรถเลือกใช้ได้ทั้งจำก 

ภำพที่มีอยู่แล้วและภำพจำกแหล่งภำยนอก 

o เลือก ‘Hide in OPAC’ เพ่ือซ่อนไม่ให้ประเภทของทรัพยำกรนี้ปรำกฏบนหน้ำ 

สืบค้นข้ันสูง 

o เลือก ‘Not for loan’ เพ่ือไม่อนุญำตให้รำยกำรที่อยู่ในประเภททรัพยำกรนี้ 

สำมำรถถูกยืมได้ 

o ‘Rental charge’ ระบุค่ำเช่ำของประเภททรัพยำกรนี้ด้วยตัวเลขและทศนิยม 

เท่ำนั้น ห้ำมใส่สัญลักษณ์หรือเครื่องหมำยใด ๆ เป็นอันขำด 

o ถ้ำต้องกำรให้มีข้อควำมหรือแจ้งเตือนปรำกฏเมื่อมีกำรท ำรำยกำรคืน ให้ระบุ 

ข้อควำมที่ต้องกำรลงในกล่อง ‘Checkin message’ 

o ‘Checkin message type’ เลือกประเภทกำรแจ้งเตือนที่ต้องกำร หำกเลือก 

เป็น ‘Message’ จะมีพ้ืนหลังสีฟ้ำหรือ ‘Alert’ จะมีพ้ืนหลังสีเหลือง 

o คลิกปุ่ม ‘Save changes’ เพ่ือท ำกำรบันทึก 

o ประเภททรัพยำกรใหม่ที่ได้ท ำกำรเพ่ิมเข้ำไป จะปรำกฏอยู่ในรำยกำรประเภท 

ของทรัพยำกร 
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2.2 กำรแก้ไขประเภทของทรัพยำกร 

o ทรัพยำกรแต่ละประเภทจะมีปุ่ม ‘Edit’ อยู่ภำยใต้หัวข้อ ‘Actions’ 

o ไม่สำมำรถแก้ไขรหัสของประเภททรัพยำกร แต่สำมำรถแก้ไขค ำอธิบำยประเภท 

ของทรัพยำกรได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 กำรลบประเภทของทรัพยำกร 

o ทรัพยำกรแต่ละประเภทจะมีปุ่ม ‘Delete’ อยู่ภำยใต้หัวข้อ ‘Actions’  

o ไม่สำมำรถลบประเภททรัพยำกรที่ก ำลังถูกใช้งำนอยู่ในระบบได้ 
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3. Authorized values 

 Authorized values ถูกเรียกใช้อยู่ในทุกส่วนของระบบ เพ่ิมหมวดหมู่ประเภทของ  

authorized เพ่ือควบคุมค่ำต่ำง ๆ ที่จะถูกบรรณำรักษ์เพ่ิมเข้ำมำยัง MARC สำมำรถเข้ำถึงได้โดยท ำ

กำรเลือกเมน ูAuthorized values ภำยใต้หัวข้อ Basic parameters 

 

 

 

 

 ระบบจะปรำกฏหน้ำจอหลักของกำรท ำรำยกำรเกี่ยวกับ Authorized values 
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3.1 กำรเพ่ิมหมวดหมู่ Authorized value 

o คลิกปุ่ม ‘+ New Category’ ระบุค่ำที่ต้องกำรแล้วกดปุ่ม ‘Save’ 

 

3.2 กำรเพ่ิม Authorized value 

o คลิกปุ่ม ‘+ New authorized value for …’ 
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3.3 กำรแก้ไขหรือลบ Authorized value 

o คลิกปุ่ม ‘Edit’ หรือ ‘Delete’ ภำยใต้หัวข้อ Actions ทำงด้ำนขวำของค่ำที ่

ต้องกำรแก้ไข 
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บทที่ 6 

Additional Parameters 

 

 กำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์เพ่ิมเติมเป็นกำรควบคุมกำรท ำงำนพำรำมิเตอร์บนระบบ 

MATRIX ILS กำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์เพิ่มเติมสำมำรถท ำได้โดยมีวิธีกำรดังนี้ 

 เลือกเมนู Administration 

 

 

 

 

1. Z39.50/SRU server 

 เป็นกำรก ำหนดค่ำเครื่องแม่ข่ำยจำกภำยนอก โดยท ำกำรสืบค้นและเรียกใช้งำนข้อมูล 

จำกฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์ระยะไกล หรือเรียกง่ำย ๆ ว่ำเป็นเครื่องมือส ำหรับคัดลอกรำยกำร 

 สำมำรถท ำกำรติดต่อไปยัง Z39.50 หรือ SRU จำกที่ใดก็ได้ที่เปิดกำรเข้ำถึงเป็น 

สำธำรณะ เข้ ำถึ ง ได้ โดยท ำกำร เลื อกเมนู  Z39.50/SRU server ภำยใต้หั วข้อ  Additional 

parameters 
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 ระบบจะปรำกฏหน้ำจอหลักของกำรท ำรำยกำรเกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำของเครื่องแม่ข่ำย 

ภำยนอก 

 

 

1.1 การเพิ่ม Z39.50  

o คลิกท่ีปุ่ม ‘New Z39.50 Server’ 

 

 ‘Server name’ ระบุให้สอดคล้องกับแหล่งที่มำ 

 ‘Hostname’ ระบุท่ีอยู่ของ Z39.50 

 ‘Post’ ระบุพอร์ตที่ต้องกำรเข้ำใช้งำน 

 ‘Database’ ระบุฐำนข้อมูลที่ต้องกำรเข้ำใช้งำน 
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 ‘Userid’ และ ‘Password’ ระบุเฉพำะเครื่องแม่ข่ำยที่มีกำรป้องกันด้วยรหัสผ่ำน

เท่ำนั้น 

 เลือกช่อง ‘Preselected’ ถ้ำต้องกำรให้แหล่งข้อมูลนี้ถูกเลือกเป็นค่ำพ้ืนฐำน 

 ‘Rank’ ระบุล ำดับกำรแสดงผลของรำยกำร หำกเว้นว่ำงจะถูกเรียงล ำดับตำม

ตัวอักษร 

 ‘Syntax’ เลือก MARC flavor ที่จะใช้ 

 ‘Encoding’ บอกระบบว่ำต้องอ่ำนอักขระพิเศษยังไง 

 ‘Timeout’ ระบุเวลำที่ต้องกำรยุติกำรติดต่อ 

 ‘Record type’ ระบุประเภทของรำยกำรว่ำเป็น Bibliographic หรือ Authority 

 

1.2 การเพิ่ม SRU 

o คลิกท่ีปุ่ม ‘New SRU Server’ 
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 ‘Server name’ ระบุให้สอดคล้องกับแหล่งที่มำ 

 ‘Hostname’ ระบุท่ีอยู่ของ Z39.50 

 ‘Post’ ระบุพอร์ตที่ต้องกำรเข้ำใช้งำน 

 ‘Database’ ระบุฐำนข้อมูลที่ต้องกำรเข้ำใช้งำน 

 ‘Userid’ และ ‘Password’ ระบุเฉพำะเครื่องแม่ข่ำยที่มีกำรป้องกันด้วยรหัสผ่ำน 

เท่ำนั้น 

 เลือกช่อง ‘Preselected’ ถ้ำต้องกำรให้แหล่งข้อมูลนี้ถูกเลือกเป็นค่ำพ้ืนฐำน 

 ‘Rank’ ระบุล ำดับกำรแสดงผลของรำยกำร หำกเว้นว่ำงจะถูกเรียงล ำดับตำม 

ตัวอักษร 

 ‘Syntax’ เลือก MARC flavor ที่จะใช้ 

 ‘Encoding’ บอกระบบว่ำต้องอ่ำนอัขระพิเศษยังไง 

 ‘Timeout’ ระบุเวลำที่ต้องกำรยุติกำรติดต่อ 

 ‘Record type’ ถูกก ำหนดประเภทของรำยกำรว่ำเป็น Bibliographic 

 ‘Additional SRU options’ สำมำรถระบุตัวเลือกเพ่ิมเติมของเครื่องแม่ข่ำยจำก 

ภำยนอกได้ ตัวอย่ำงเช่น sru_version=1.1 หรือ schema=marc21 ฯลฯ ซึ่งกำรเพ่ิมตัวเลือกเหล่ำนี้

จะต้องขึ้นอยู่กับเครื่องแม่ข่ำย 

 ‘SRU Search fields mapping’ เพ่ิมหรือปรับปรุงกำรเชื่อมโยงจำกฟิลด์ที่ 

สำมำรถใช้ได้ของ Koha search form ไปยังเครื่องแม่ข่ำยที่ระบุ โดยกำรเชื่อมโยงนี้จะข้ึนอยู่กับชื่อ

ดัชนี (index names) 
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บทที่ 7 

ระบบงานสถิติและรายงานด้านการจัดการ  

(Matrix Report and Statistics) 

ระบบงำนสถิติในระบบ MATRIX ILS นั้นครอบคลุมกำรออกรำยงำนในทุกระบบงำนของ

ร ะบบ  MATRIX ILS ไ ด้ แ ก่  OPAC, Cataloging, Circulation, Serials Control, Acquisitions, 

Journal Indexing สำมำรถออกรำยงำนได้ 3 รูปแบบดังนี้ 

1. Matrix Reports 

2. Matrix rpt 

3. Adhoc Report 

1. Matrix Reports เป็นระบบงำนสถิติที่มีอยู่ในระบบ MATRIX ILS ผู้ดูแลระบบสำมำรถ

ออกรำยงำนได้จำกเว็บส ำหรับผู้ดูแลระบบ ได้จำกเมนู Report ได้ดังนี ้

1. เลือกเมนู Reports 

 

 

2. ปรำกฏ Menu Reports ต่ำง ๆ ที่มีในระบบ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : ส ำหรับผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix (System Administrator) 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หมายเลขเอกสาร : สวก.WI-EI-001 
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2561 หน้า 47 จาก 64 

 

3. สำมำรถสร้ำง Reports เพ่ิมได้จำก Menu Guided reports 

ตัวอย่างการสร้าง Reports จาก Menu Guided reports 

3.1 เลือก Menu Guided reports wizard 

 

 

 

 

 

3.2 เลือก New Report --> New guided report 

 

3.3 เลือก Module และ public --> Click Next 
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3.4 เลือก report type --> Click Next 

 

 

 

 

3.5 เลือก columns ที่แสดงใน Report --> Click Next 

3.6 เลือก เงื่อนไขส ำหรับ Report --> Click Next 
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3.7 เลือกเงื่อนไขท่ีแสดง --> Click Next 

 

3.8 เลือกกำรเรียงของ Report --> Click finish 

 

3.9 ระบบสร้ำง SQL ตำมเงื่อนไขที่เลือก --> Click Save 
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3.10 ตั้งชื่อ Report เลือกกลุ่ม Report และ Save Report 

 

3.11 สร้ำง Report เสร็จสมบูรณ์  

 

3.12 เลือก Run report ปรำกฏหน้ำจอแสดงผล 
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2. Matrix rpt เนื่องจำกระบบสถิติมีอยู่แล้วในระบบ MATRIX ILS อำจจะไม่ตรงตำมควำม

ต้องกำรของผู้ใช้มำกนัก ทำงบริษัทจึงได้ท ำกำรพัฒนำระบบ Matrix rpt เพ่ิมเติมขึ้นมำ เพ่ือให้

ครอบคลุมกำรออกรำยงำนในทุก  ๆ ระบบงำนย่อยของระบบ MATRIX ILS ได้แก่  OPAC, 

Cataloging,  Circulation,  Serials Control,  Acquisitions,  Journal Indexing   ซึ่งผู้ดูแลระบบ

สำมำรถออกรำยงำนได้จำก Menu ตำมระบบงำนย่อยได้ตำมควำมตอ้งกำรของห้องสมุด 

 

ตัวอย่างการออกรายงาน โดยเข้ำไปที่เว็บไซต์ http://sb.pbru.ac.th/matrix_rpt เลือกระบบงำน 

Circulation --> Checked-Out Detail by Patron Type หรือรำยงำนสรุปสถิติรำยละเอียดกำรยืม 

แยกตำมประเภทสมำชิก 
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 เลือกวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดที่ต้องกำรออกรำยงำน และเลือกประเภทสมำชิก จำกนั้นคลิก 

Generate 

 

 

 จะปรำกฏหน้ำจอแสดงรำยงำน Checked-Out Detail by Patron Type หรือรำยงำนสรุป

สถิติรำยละเอียดกำรยืม แยกตำมประเภทสมำชิก ตำมช่วงวันและประเภทที่ทำงห้องสมุด

ก ำหนด 
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3. Adhoc Report เป็นระบบงำนสถิติที่ผู้ดูแลระบบสำมำรถดึง table view จำกระบบ มำ

ออกรำยงำนได้โดยเฉพำะเจำะจง สำมำรถเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตำรำงได้ เพ่ือออกรำยงำนได้

ตำมต้องกำรของทำงห้องสมุด 

1. ติดตั้ง mysql-connector-odbc- 5.3.6- win 32. msi  

   

 

   

 

1 2 

3

 
4 

5 
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2. เมื่อติดตั้งเสร็จ จะมี ODBC Data Source Driver 2 ตัวคือ MySQL ODBC 5.3 ANSI 

Driver และ MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver 

 

 

3. เปิด Program MS-Access, Create Black Database ส ำหรับใช้งำน Adhoc Report 
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4. เข้ำ Tab Menu --> External Data เลือก ODBC Database 

 

 

5. ปรำกฏหน้ำจอ Get External Data – ODBC Database --> Check box ที่ import  

the source data into a new table in the current database --> Click OK 
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6. ปรำกฏหน้ำจอ Select Data Source --> Click New 

 

 

7. เลือก MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver --> Click Next 
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8. Click Browse --> ตั้งชื่อ -->  Save และ Click Next 

 

 

9. Click Finish 
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10. ปรำกฏหน้ำจอดังภำพ กรอก IP Server, Port : 3306, User, Password และเลือก 

Database --> Click OK 

 

 

11. ส ำหรับครั้งแรก ให้กรอก Password อีกรอบ ถ้ำเคยท ำทำงเข้ำไว้แล้ว จะปรำกฏหน้ำจอ

ดังภำพ เลือก table ที่ต้องกำรดึงและ Click OK 

  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : ส ำหรับผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix (System Administrator) 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หมายเลขเอกสาร : สวก.WI-EI-001 
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2561 หน้า 59 จาก 64 

 

12. ตัวอย่ำงเป็นกำรเรียกดูตำรำงรำยกำรตัวเล่ม (Table items) ปรำกฏผลดังภำพ 
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เอกสารอ้างอิง 

1. คู่มือกำรใช้งำน MATRIX Administration (EXT-001) 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ 

 1. แบบบันทึกดูแล/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศเครื่องแม่ข่ำย (Server) (สวก.F-EI-001) 

 2. แบบฟอร์มรับบริกำรแก้ไขปัญหำระบบสำรสนเทศ (สวก.F-EI-002) 

 

การควบคุมเอกสาร 

 มีกำรจัดท ำเอกสำร แบบบันทึกกำรดูแล/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศเครื่องแม่ข่ำย(Server) 

เพ่ือบันทึกเหตุกำรณ์กำรท ำงำนของระบบ ปัญหำหรือข้อผิดพลำดต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นโดยส่งผลเสียต่อกำร

ปฏิบัติงำน พร้อมทั้งวิธีกำรแก้ไขปรับปรุงให้สำมำรถกลับมำใช้งำนได้อย่ำงปกติ ซึ่งมีกำรปรับปรุงแบบ

บันทึกในระบบออนไลน์ โดยน ำเทคโนโลยี Google Application เข้ำมำใช้งำน ซึ่งได้น ำ Google 

Doc ใช้ในกำรจัดท ำแบบบันทึกกำรดูแล/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศเครื่องแม่ข่ำย(Server) และจัดเก็บ

ในระบบ Google Drive เพ่ือป้องกันกำรสูญหำยของเอกสำร เพรำะกำรเข้ำถึงเอกสำรได้นั้น ต้อง

ได้รับสิทธิ์กำรเข้ำถึงจำกเจ้ำของเอกสำรก่อน ทั้งยังเป็นกำรประหยัดกำรใช้กระดำษ เพ่ือตอบสนอง

นโยบำย Green University และ Green Library อีกด้วย 

 

หมำยเหตุ : กรณีที่ผู้ดูแลระบบไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้นั้น ผู้ที่ปฏิบัติงำนแทนจะได้รับสิทธิ์กำรเข้ำถึงเอกสำรเป็น

ครั้งครำว 
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ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน/ฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติ  

 ฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ท ำหน้ำที่จัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศของ

ห้องสมุดทั้งในรูปแบบดิจิตอล และแบบตัวเล่ม เพ่ือให้บริกำรแก่นักเรียน นักศึกษำ อำจำรย์ และ

บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนประชำชนทั่วไป 

  

 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1. บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนยังไม่ช ำนำญในกำรใช้งำนระบบ ซึ่งท ำให้เมื่อเกิดปัญหำขณะ

ปฏิบัติงำนไม่สำมำรถบอกปัญหำ หรือแก้ไขปัญหำในเบื้องต้นได้ ท ำให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมขัดข้อง 

ไม่สะดวกต่อผู้รับบริกำร 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. ควรให้บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนสำมำรถแก้ไขปัญหำข้อผิดพลำดของระบบได้ในเบื้องต้น หรือ

มีบุคลำกรที่สำมำรถให้ค ำปรึกษำหรือแก้ไขระบบกรณีที่เกิดควำมผิดพลำดขึ้นระหว่ำงกำรท ำงำน 

ในขณะที่ผู้ดูแลระบบไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ หรือไม่อยู่ในขณะนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด ำเนินไปได้ 
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 2. ควรมีกำรแนะน ำ หรืออบรมกำรใช้งำนอย่ำงครบถ้วนแก่บุคลำกรที่ปฏิบัติงำน เพ่ือป้องกัน

และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง ซึ่งจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนมี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น และเกิดควำมพึงพอใจต่อผู้มำรับบริกำร 
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ภาคผนวก 

 

ตัวอย่ำง แบบบันทึกดูแล/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศเครื่องแม่ข่ำย (Server) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : ส ำหรับผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix (System Administrator) 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หมายเลขเอกสาร : สวก.WI-EI-001 
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2561 หน้า 64 จาก 64 

 

ตัวอย่ำง แบบฟอร์มรับบริกำรแก้ไขปัญหำระบบสำรสนเทศ 

 

 

 

 

 


