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3.14 การติดตั้งโปรแกรม KMUTT-LM บนเคร่ือง Client  

การติดตั้งโปรแกรม KMUTT-LM บนเคร่ือง Client มีขั้นตอนการท างานดงัต่อไปน้ี 

  1. ด าเนินการติดตั้ง Java Development Kit (JDK) หรือ Java Runtime Environment (JRE) 

version 1.6 ในเคร่ือง Client 

  2. คดัลอกโฟลเดอร์ LM มาไวท่ี้เคร่ือง Client (ข้ึนอยูก่บัแต่ละสถาบนั( ในท่ีน้ีจะใชโ้ฟลเดอร์ 

LM v.2.3.1(2019100701(  ดงัรูปท่ี 99 

 
รูปท่ี 99 รูปแสดงโฟลเดอร์ LM 

  3. เปิดเขา้ไปท่ีโฟลเดอร์ท่ีคดัลอกมาตามขอ้ 2 แลว้ Double click ท่ีไฟล ์lm.bat เพื่อเร่ิมการ

ท างาน ดงัรูปท่ี 100 

 
รูปท่ี 100 รูปแสดงไฟลใ์นโฟลเดอร์ท่ีคดัลอกมา 
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  4. เม่ือเร่ิมตน้การใชง้านคร้ังแรก ระบบจะแสดงหนา้จอ Command Prompt เพื่อสร้างไฟล ์

config.xml ดงัรูปท่ี 101 

 
รูปท่ี 101 รูปแสดงหนา้จอ Command Prompt 

  5. กรอกช่ือผูใ้ชส้ าหรับการเขา้ใชง้านฐานขอ้มูล ในท่ีน้ีใช ้lmstaff แลว้กด Enter เพื่อกรอก

รหสัผา่นส าหรับการเขา้ใชง้านฐานขอ้มูล แลว้กด Enter อีกคร้ัง ดงัรูปท่ี 102 

 
รูปท่ี 102 รูปแสดงการกรอกขอ้มูลช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น ส าหรับการใชง้านฐานขอ้มูล 

  6. กรอก Database Schema โดยในท่ีน้ีจะใช ้LMINST ดงัรูปท่ี 103 

 
รูปท่ี 103 รูปแสดงการกรอก Database schema 

  7. กรอก Username ของ Database ดงัรูปท่ี 104 
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รูปท่ี 104 รูปแสดงการกรอก Username ของ Database 

  8. กรอก Password ของ Database ดงัรูปท่ี 105 

 
รูปท่ี 105 รูปแสดงการกรอก Password ของ Database 

  9. กรอก Branch ส าหรับการใชง้านโปรแกรม ซ่ึงไดม้าจากตาราง BRANCH ใน Database  

ดงัรูปท่ี 106 

 
รูปท่ี 106 รูปแสดงการกรอก Branch 

  10. กรอก Location ส าหรับการใชง้านโปรแกรม ซ่ึงไดม้าจากตาราง LOCATION  

ใน Database ดงัรูปท่ี 107 

 
รูปท่ี 107 รูปแสดงการกรอก Location 



KMUTT-LM  Project คู่มือการติดตั้งระบบห้องสมุดอตัโนมติั (KMUTT-LM) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

 

Last modified on Document filename Version Page 

24/10/2019 คู่มือการติดตั้งระบบห้องสมุดอตัโนมติั.pdf 2 83 (86) 

 

  11. หลงัจากท่ีกรอกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ ระบบจะสร้างไฟล ์config.xml อยูท่ี่โฟลเดอร์ 

config ให้โดยอตัโนมติั ผูป้ฏิบติังานสามารถตรวจสอบและแกไ้ขความถูกตอ้งก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

  12. ใหผู้ป้ฏิบติังานด าเนินการแกไ้ขขอ้มูล ท่ีใชส้ าหรับการติดต่อกบัฐานขอ้มูล ท่ีไฟล ์

config.xml โดยจะประกอบดว้ย 

   - BuildVersion คือ เวอร์ชนัของระบบ ไดจ้ากมาตาราง LMCONFIG ของฐานขอ้มูล 

   - Branch คือ รหสัของสาขา ไดม้าจากตาราง BRANCH ของฐานขอ้มูล 

   - Location คือ รหสัของสถานท่ี ไดม้าจากตาราง LOCATION ของฐานขอ้มูล 

   - DB2_IP คือ หมายเลข IP Address ของ Server 

   - PORT คือ Port ท่ีใชส้ าหรับเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล ในท่ีน้ีคือ 50001 

   - DBNAME คือช่ือฐานขอ้มูล 

   - Schemas ก าหนดใหเ้ป็น LMINST 

   - IP คือหมายเลข IP Address ของ Webserver 

   - Login คือ ENCODED_CREDENTIAL จะถูกสร้างโดยระบบเม่ือสร้างไฟล ์

config.xml คร้ังแรก 

  13. เม่ือแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหเ้ปิดไฟล ์lm.bat อีกคร้ัง หากด าเนินการติดตั้งสมบูรณ์ 

ระบบจะแสดงหนา้จอโปรแกรม ดงัรูปท่ี 108 

 
รูปท่ี 108 รูปแสดงหนา้จอของโปรแกรม KMUTT-LM 
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  14. หากด าเนินการติดตั้งไม่สมบูรณ์ ระบบจะแสดงหนา้จอ Command Prompt  

ดงัรูปท่ี 109 

 
รูปท่ี 109 รูปแสดงผล ถา้หากการติดตั้งไม่สมบูรณ์ 

  15. หากการติดตั้งไม่สมบูรณ์ ผูป้ฏิบติังานจ าเป็นตอ้งตรวจสอบขอ้ผดิพลาดท่ีแสดงบนหนา้จอ 

Command Prompt แลว้ด าเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าว โดยการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไฟล ์config.xml ให้

ถูกตอ้งและครบถว้น  

  16. หลงัจากท่ีแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเรียบร้อยแลว้ ใหผู้ป้ฏิบติังานด าเนินการตามขอ้ 3 ใหม่อีกคร้ัง 

 

 หลงัจากท่ีผูป้ฏิบติังานไดด้ าเนินการติดตั้งโปรแกรม KMUTT-LM บนเคร่ือง Client และสามารถเปิดใช้

งานไดแ้ลว้ ขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมขอ้มูลท่ีใชใ้นระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั ไดแ้ก่ ขอ้มูลบรรณานุกรม 

(Bibliographic Record), ขอ้มูลระเบียนฉบบั (Item Record), ขอ้มูลสมาชิกหอ้งสมุด (Patron Record), ขอ้มูลกฎ

การยมืคืน (Loan rule), การก าหนดสาขา (Branch), การก าหนดสถานท่ี (Location), การก าหนดวนัท่ีปิด

ใหบ้ริการ (Days closed) และเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการ (Hours open) ซ่ึงจะเป็นส่วนของการอบรมการใชง้านระบบ

หอ้งสมุดอตัโนมติั (KMUTT-LM( ต่อไป 

 

 

 


