
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 
ในระบบบริหารจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (SFX : Link Resolver) 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                                                                                                 ปรับปรุงครั้งที่ 4: กรกฎาคม 2563 

 
  แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบบริหารจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (SFX Link Resolver) ฉบับนี้ ครอบคลุมแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ SFX ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Link Resolver เพ่ือแสดงผลการสืบค้นและการเข้าใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสืบค้น 
SWUDiscovery ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 เนื้อหาประกอบด้วย  
 1. การลงทะเบียน (Activate) ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบดังกล่าว ซึ่งมี 3 รูปแบบ ได้แก่  
  1.1 การ Activate ในระดับ Targets  
  1.2 การ Activate ในระดับ Objects 
  1.3 การ Activate ด้วยการ DataLoader  
 2. การสร้าง Object และ Portfolio ของรายการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าเข้าระบบ SFX 
 3. การก าหนดค่าการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ (Threshold) 
 
 
 
 
 
 
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์  
  (SFX Link Resolver)  
  การเข้าใช้งานระบบ SFX Admin สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://search.swu.ac.th:3410/sfxadmin/sfxlcl41 

http://search.swu.ac.th:3410/sfxadmin/sfxlcl41
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  เมนูที่ใช้ในการ Activate ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ SFX คือ “Data Management” ซ่ึงโมดูลที่ใช้งานหลักมี 2 โมดูล ได้แก่ 
    1. KBManager ประกอบด้วยเมนูย่อยที่สามารถใช้งานได้ คือ 
                  1.1 Targets ส าหรับการด าเนินการ Activate เป็นราย Collection เหมาะกับกรณีที่บอกรับทั้งฐานข้อมูล หรือ Collection 
      1.2 Objects ส าหรับการด าเนินการ Activate ทรัพยากรทีละชื่อ โดยการค้นหารายการทรัพยากรจากชื่อเรื่อง, ISBN หรือ ISSN เป็นต้น เหมาะกับกรณีท่ี
บอกรับทรัพยากรทีมี่จ านวนไม่มาก หรือใช้ด าเนินการกับรายชื่อที่ไม่สามารถ Activate จากวิธีการท า DataLoader ได้ 
   2. KBTools ซึ่งมีเมนูย่อยที่สามารถใช้งานได้ ได้แก่ DataLoader ส าหรับการด าเนินการ Activate โดยการอัพโหลดรายชื่อทรัพยากรลงไปในระบบ เหมาะ 
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กับกรณีที่รายชื่อทรัพยากรมจี านวนมาก ทั้งนี้วิธีนี้เป็นวิธีการที่ครอบคลุมที่สุดในการด าเนินการ Activate รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ/เข้าใช้ 
งานได้  
  หมายเหตุ: ไม่ว่าจะเลือกด าเนินการ Activate โดยใช้วิธีใด จะต้องทราบชื่อ Target ของทรัพยากรที่ต้องการ Activate ทุกครั้ง 
 

 
 
 
                            
 
 
 
 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ SFX ดังตาราง 

ประเภทของการบอกรับ การด าเนินการ รายละเอียด หมายเหตุ 
1. บอกรับเป็นฐานข้อมูล   
    หรือ Collection 

1.1 Activate ในระดับ Targets 
     (วิธีการดูที่หน้า 9)     

   1. เลือก Target ให้ตรงกับ 
Collection หรือ Package ของการ
บอกรับ เนื่องจากมีผลต่อการเข้าใช้งาน 
   2. หากไม่พบ Target ที่ต้องการ 
โปรดแจ้งหรือตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ 
Primo Central (คุณจรูญลักษณ์ บริษัท
ลิบเน็ทส์: charoonluk@libnets.com) 

1. กรณีชื่อใดที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้ว่าดูเอกสารฉบับเต็มผ่าน 
SWUDiscovery ไม่ได้ ให้ตรวจสอบว่าสามารถค้นจาก
ฐานข้อมูลนั้นๆ โดยตรงได้หรือไม่  
     1.1 หากสืบค้นและใช้งานไม่ได้ ให้ด าเนินการ Deactivate 
รายการนั้น โดย 
          1) ตรวจสอบทุก Targets ว่ารายการดังกล่าวปรากฏ
อยู่ใน Targets ใดบ้าง และด าเนินการ Deactivate รายการ
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ว่าได้ Activate Target เดียวกันแล้วใช่
หรือไม่ 

นั้นออกให้หมด เพ่ือไม่ให้ผลการสืบค้นรายการดังกล่าวจะยัง
ปรากฏอยู่ใน SWUDiscovery 
          2) บันทึกข้อมูลรายการที่ Deactivate ลงใน “แบบ
บันทึกรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ด าเนินการ 
Deactivate ออกจากระบบ SFX” เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ประกอบการพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลใดใดต่อไป 
     1.2 หากสืบค้นและใช้งานได้ ให้ตรวจสอบในระบบ SFX 
ว่าได้ด าเนินการ Activate แล้วหรือไม่ 
2. กรณีท่ีสืบค้นไม่พบผ่าน SWUDiscovery แต่พบที่ฐานข้อมูล
นั้นๆ ให้สืบค้นรายการดังกล่าวที่เมนู Object ในระบบ SFX  
     2.1 หากสืบค้นพบ ให้ด าเนินการ Activate รายการนั้น 
ทั้งนี้หากพบว่าชื่อนั้นถูก Activate อยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่า 
Activate ถูก Target แล้วหรือไม่ 
 
 

1.2 ระบุ S (Service) ตาม    
    ประเภทของข้อมูลที่ให้บริการ  
 
 
 

เลือก Activate เฉพาะบริการเอกสาร
ฉบับเต็มหรือ “getFullTxt” เว้นแต่ 
Target นั้นให้บริการ Abstract เป็น
หลัก เช่น Scopus หรือ Web of 
science จึงจะเลือก Activate ทีบ่ริการ
บทคัดย่อหรือ “getAbstract”   

1.3 Activate All รายชื่อใน  
     P (Portfolio) 

กรณีท่ีบอกรับไม่ครบทุกชื่อที่อยู่ใน 
Target ใหเ้ลือก Activate เฉพาะชื่อที่
บอกรับ ทั้งนี้หากจ านวนชื่อมีปริมาณ
มาก ควรน าเข้าโดยการท าDataLoader 
แทน  

ประเภทของการบอกรับ การด าเนินการ รายละเอียด หมายเหตุ 
1. บอกรับเป็นฐานข้อมูล   
    หรือ Collection  
   (ต่อ) 

       2.2 หากสืบค้นไม่พบ ให้ด าเนินการ Add Object 
-------------------- 
*กรณีที่มีรายการทรัพยากรเพิ่มเข้ามาระหว่างปี ให้อัพเดท
รายการใน SFX (รายการจะถูกส่งจากฐานไปยัง SFX เมื่อมีรายการ
ใหม่ๆ เข้ามา) โดยท างาน Activate all ที่หน้า Portfolio ของ Target 
นั้นๆ ซึ่งวิธีการนี้จะต้องใช้เวลาในการ 

1.4 สามารถตรวจสอบการเข้าใช้

งานได้ โดยคลิกที่สัญลักษณ์  
Test SFX ที่อยู่ด้านท้ายของ
รายชื่อ เพื่อตรวจสอบว่า 

รายชื่อทรัพยากรที่ด าเนินการ Activate 
หรือ Deactivate แล้ว จะยังไม่แสดงผล
ใน SWUDiscovery ทันที เนื่องจาก
ต้องรอรอบเวลาในการ Harvest ข้อมูล
จากระบบ SFX ไปยัง SWUDiscovery 
ก่อน (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 04.45น.) 

รอให้ทางฐานส่งข้อมูลมาเพ่ิมใน SFX แต่ถ้าเราทราบหรือมี
ข้อมูลรายการที่เข้ามาใหม่ หากไม่ต้องการรอ ก็สามารถ Add 
object รายการเข้าไปใน Target ได้ ทั้งนี้หากฐานได้อัพเดท
รายการดังกล่าวเข้ามาในภายหลัง ก็จะปรากฏรายการซ้ า 2 
รายการ (รายการที่เรา Add object และรายการท่ีฐาน
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สามารถสืบค้นรายการนั้นผ่าน
ระบบสืบค้นของ SFX ได้หรือไม่ 

อัพเดทเข้า SFX) ซึ่งจะไม่มีผลอะไรกับการแสดงผลการสืบค้น
เนื่องจากเราเลือก Activate แค่รายการเดียว 

กรณีต่ออายุฐานข้อมูล: 
ด าเนินการ Update Portfolio 
หรือรายชื่อทรัพยากรของ 
Target นั้น 

น ารายชื่อทรัพยากรของรอบการบอกรับ
ใหม่มาอัพเดทในระบบ โดย  
   กรณีไม่สามารถเข้าใช้ได้ทุกชื่อใน 
Target ให ้
    1. กรณีรายชื่อมีจ านวนไม่มาก ให้ A 
Activate ทีละรายชื่อใน P (Portfolio) 
    2. กรณีรายชื่อมีจ านวนมาก ควรท า 
DataLoader    
    กรณีแน่ใจว่าสามารถเข้าใช้ได้ทกุช่ือ ก็ให้ 
Activate All ใน P (Portfolio) ได้เลย 

ทุกครั้งที่การอัพเดทรายการในระบบ ให้ Deactive 
รายชื่อทั้งหมดใน Portfolio ของ Target นั้นก่อน จากนั้น 
จึงน ารายชื่อจ านวนที่ได้มาใหม่ไปด าเนินการท า Dataloader 
โดยในการน า DataLoader นั้น นอกจากจะ
ก าหนดใหU้pdate portfolio แล้ว จะต้อง Activate 
target(s)/Terget_service(s) ด้วย เพ่ือให้ระบบท าการ 
Activate Target ให้อัตโนมัติ 

ประเภทของการบอกรับ การด าเนินการ รายละเอียด หมายเหตุ 
1. บอกรับเป็น 
    ฐานข้อมูล หรือ  
    Collection (ต่อ) 

กรณียกเลิกการบอกรับ: 
ด าเนินการ Deactivate หรือ  
ท า Threshold 

    1. หากไม่สามารถเข้าใช้ได้อีกต่อไป: 
ให้ Deactivate Target หรือชื่อนั้นออก 
    2. หากยังคงเข้าใช้ได้ในช่วงปีที่
บอกรับ เช่น วารสาร: ให้ท า 
Threshold เพ่ือก าหนดช่วงปีที่สามารถ
เข้าใช้งานได้ของวารสารแต่ชื่อ 

    1. กรณีท่ีต้องท า Threshold นั้น จะต้องท าทีละชื่อ ไม่
สามารถท าเป็นราย Target ได้ 
    2. กรณีเป็นฐานข้อมูลหนังสือที่ซ้ือขาดแบบ EBS* เช่น 
ScienceDirect eBooks หรือ Sage Knowledge เมื่อยกเลิก
บอกรับฐานข้อมูล ใหน้ ารายชื่อหนังสือ EBS ที่เลือกไว้ทั้งหมด
มาท า DataLoader หรือน าเข้าทาง Objects เพ่ือ Activate 
เก็บไวใ้นระบบ SFX 
*เมื่อครบแตล่ะรอบการบอกรับ หอ้งสมุดจะสามารถเลือกหนังสือไดต้าม
จ านวนเงินท่ีบอกรับ 

*กรณีเป็นฐานข้อมูลทดลองใช้
ประเภทวารสารหรือหนังสือ 

ให้ด าเนินการ Activate ในระบบ SFX 
และ PRIMO CENTRAL โดยในระบบ 
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SFX นั้น ให้ก าหนดระยะเวลาเข้าใช้ 
(Threshold) ตามเวลาที่เปิดทดลองใช้ 

2. บอกรับ/ซื้อขาด 
   แยกช่ือ 

เลือกด าเนินการได้ 2 วิธี 
2.1 กรณีรายช่ือมีจ านวนไม่มาก   
      ให ้Activate ในระดับ  
      Objects (วิธีการดูที่หน้า 13)     
     โดย 

 
 
 

 
 
 

   2.1.1 การน า ISBN/ISSN หรือ
ชื่อหนังสือ/วารสารไปสืบค้นที่ 
Objects จากนั้น Activate ทีละ
ชื่อ 

 หากไม่พบชื่อที่ต้องการ ไม่ว่าจะสืบค้นด้วยชื่อหรือ ISBN  
(กรณีมีหลาย ISBN ต้องน ามาสบืค้นให้ครบ) ให้สืบค้นชื่อดังกลา่ว
จากฐานข้อมูลที่ให้บริการโดยตรง หากพบชื่อที่ต้องการ  
ให้ด าเนินการ Add Object เข้าระบบ SFX หากไม่พบชื่อที่ต้องการ 
แสดงว่าฐานข้อมูลนั้นไม่ให้บริการหนังสือ/วารสารชื่อดังกลา่วแล้ว 

ประเภทของการบอกรับ การด าเนินการ รายละเอียด หมายเหตุ 
2. บอกรับ/ซื้อขาด 
   แยกช่ือ (ต่อ) 

   2.1.2 เมื่อพบชื่อที่ต้องการ ให้
คลิกท่ี P (Portfolio) และเลือก 
Activate ให้ตรงกับ Target ที่ใช้
บริการ 

 เลือก Activate Target และ Service ให้ตรงกับที่ใช้บริการ 
เนื่องจากหนังสือ/วารสาร 1 ชื่อ อาจจะให้บริการในหลาย Targets 

   2.1.3 สุ่มคลิกท่ีสัญลักษณ์  
Test SFX ที่อยู่ด้านท้ายของ
รายชื่อ เพื่อตรวจสอบว่า 
สามารถสืบค้นชื่อนั้นผ่านระบบ
สืบค้นของ SFX ได้หรือไม่ 

รายชื่อทรัพยากรที่ด าเนินการไป จะยัง
ไม่แสดงผลใน SWUDiscovery 
เนื่องจากต้องรอรอบเวลาในการ 
Harvast ข้อมูลจากระบบ SFX ไปยัง 
SWUDiscovery ก่อน (ทุกวันจันทร์-
ศุกร์ เวลา 04.45น.) 

 

2.2 กรณีรายช่ือมีจ านวนมาก  
     ให้ท า DataLoader 
     (วิธีการดูที่หน้า 15)     

 รายชื่อใดที่ผลการ DataLoader แจ้งว่าไม่พบ  
     1. ให้น า ISBN/ISSN หรือชื่อหนังสือ/วารสาร ไปสืบค้นทาง  
Object แล้ว Activate ทลีะชื่อ  
     2. หากยังคงไม่พบชื่อที่ต้องการ ให้สืบค้นชื่อดังกลา่วจาก 



7 

 

ฐานข้อมูลที่ให้บริการโดยตรง หากพบชื่อที่ต้องการ ให้ด าเนนิการ 
Add Object เข้าระบบ SFX หากไม่พบชื่อที่ต้องการ แสดงวา่
ฐานข้อมูลนัน้ไม่ให้บริการหนังสอื/วารสารชื่อดังกลา่วแล้ว  

*กรณยีกเลิกการบอกรับ 
(วารสาร): 
ด าเนินการท า Threshold หรือ
Deactivate  
 

1. หากยังคงเข้าใช้งานในช่วงปีที่บอกรับ 
    ได้: ให้ก าหนดช่วงปีที่สามารถเข้าใช้ 
    งานวารสารแต่ละชื่อได้ใน  
    Threshold   
2. หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีกต่อไป:  
    ให้ Deactivate วารสารชือ่นั้นออก 

 
 
 

หมายเหตุ:  
  1. เมื่อ Activate ที่ Target แล้ว จะต้องไปเปิดที่ S (Service) ด้วย มิเช่นนั้น ส าหรับบาง Target จะแสดงผลว่ายังไม่ Activate 
     2. การ Deactivate จะท าเมื่อยกเลิกการบอกรับฐานข้อมูลหรือไม่สามารถเข้าใช้หนังสือ/วารสารได้อีก เพ่ือไม่ใหแ้สดงผลรายชื่อนั้นๆ เมื่อสืบค้นผ่าน SWUDiscovery 
  3. การท า Threshold จะท าเมื่อวารสารชื่อใดใดที่ยกเลิกการบอกรับแล้ว แต่ยังสามารถเข้าใช้ได้ในช่วงเวลาที่ก าหนด เพ่ือแจ้งขอบเขตหรือช่วงปีที่สามารถเข้าถึงได้ 
ของวารสารชื่อนั้นๆ ในการแสดงผลเมื่อสืบค้นผ่าน SWUdiscovery  
  4. ผลการสืบค้นจากการเลือกแหล่งข้อมูลใน SWUDiscovery ที่เก่ียวข้องกับ SFX ได้แก่ 
   4.1 All Resources : Harvest ข้อมูลมาจาก 1) Aleph (SWU01 และ SWU02)     2) SFX (SWU e-Resources)      3) Primo Central Index    
                 4) SWU IR        5) SWU e-Journals 
                4.2 SWU e-Resources : Harvest ข้อมูลมาจาก SFX 

 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 
 
 
วิธีการลงทะเบียน (Activate) ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (SFX Link Resolver) 
  วิธีการลงทะเบียน (Activate) ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปยังระบบ SFX 3 วิธี ได้แก่ การ Activate รายการในระดับ Targets การ Activate รายการในระดับ 
Objects  และการ Activate รายการด้วยวิธีการท า DataLoader รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 
  1. การ Activate รายการ ในระดับ Targets  
   วิธีนี้เหมาะกับการบอกรับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งฐานข้อมูลหรือทั้ง Collection/Package ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
   1.1 จากหน้า SFX Admin ไปทีเ่มนู KBManager และเลือกเมนูย่อย Targets จากนั้นพิมพ์ชื่อส านักพิมพ์หรือชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการในช่องสืบค้น จะปรากฏ
รายการ Targets ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ส านักพิมพ์หรือฐานข้อมูลนั้นๆ คลิก Activate ท้าย Target ที่ต้องการ เครื่องหมาย ✓ จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลือง 
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   1.2 ระบุ S (Service) ตามประเภทของข้อมูลที่ให้บริการของฐานข้อมูลหรือ Target นั้นๆ เช่น getFullTxt (บริการเอกสารฉบับเต็ม) หรือ getAbstract (บริการ
บทคัดย่อ) 

 
 

 
 
   1.3 Activate All รายช่ือใน P (Portfolio)  

 
                   
     คลิก Activate ทุกชื่อ หรือจะคลิกเลือกท้ังหมด แล้วไปที่ปุ่ม Activate all  
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  หมายเหตุ:  
   1) กรณีที่บอกรับไม่ครบทุกชื่อที่อยู่ใน Target เช่น บอกรับฐานข้อมูลวารสาร Taylor & Francis Online เฉพาะ Collection ทางด้าน Sport Leisure & 
Tourism โดยบอกรับวารสารจ านวน 60 ชื่อ จากท้ังหมด 70 ชื่อ) ใหเ้ลือก Activate เฉพาะชื่อที่บอกรับ ทั้งนี้หากจ านวนชื่อมีปริมาณมาก ควรน าเข้าโดยการท า DataLoader  
   2) กรณีเป็นการอัพเดทรายชื่อใน Target ที่เคย Activate ไปแล้ว (ขึ้นรอบการบอกรับใหม่) ให้คลิกเลือกท้ังหมด แล้วไปที่ปุ่ม Deactivate all จากนั้นจึงท า 
DataLoader เข้าไปใหม่ ทั้งนี้หากแน่ใจว่าสามารถเข้าใช้ได้ทุกชื่อใน target ก็สามารถ Activate all จากหน้า Portfolio ได้เลย 
       3) ความแตกต่างของสัญลักษณ์ Global/Local 

 
    รูปคนสีขาว (Global) คือ ข้อมูลจาก Master (globalize) หากมีการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นค่า parse param หรือ threshold ก็ตาม จะกลายเป็นรูปคนขาวครึ่ง 
เหลืองครึ่ง (Localized) แต่หากเป็น Object ทีเ่ราสร้างเอง หรือ Portfolio ที่เราเพ่ิมเอง จะเป็นรูปคนสีเหลือง (Local) 
 

   1.4 สุ่มคลิกทีส่ัญลักษณ์   Test SFX ที่อยู่ด้านท้ายของรายชื่อ เพื่อตรวจสอบว่าชื่อนั้นสามารถสืบค้นผ่านระบบสืบค้นของ SFX ได้หรือไม่  ทั้งนี้รายชื่อ
ดังกล่าวจะยังไมแ่สดงผลในการสืบค้น SWUDiscovery เนื่องจากต้องรอรอบเวลาในการ Harvest ข้อมูลจากระบบ SFX ไปยัง SWUDiscovery ก่อน ซึ่งจะด าเนินการทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ เวลา 04.45น. 

 
                 
 
 
                     จะแสดงผลการสืบค้นในระบบ SFX ซึ่งจะเป็นรายการฐานข้อมูลที่ให้บริการหนังสือ/วารสารชื่อที่สืบค้น คลิกที่ Full text available หรือ Go เพ่ือตรวจสอบ  
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 2. การ Activate รายการ ในระดับ Objects   
   วิธีนี้เหมาะกับการบอกรับ/ซื้อขาดแยกช่ือ สามารถเลือกด าเนินการได้ 2 วิธี 
   2.1 กรณีรายช่ือมีจ านวนไม่มาก: ด าเนินการโดย Activate ทีละรายชื่อหรือราย Objects โดย 
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     2.1.1 จากหน้า SFX Admin ไปท่ีเมนู KBManager และเลือกเมนูย่อย Objects จากนั้นน า ISBN/ISSN หรือชื่อ*ของหนังสือ/วารสารมาสืบค้น และ 
Activate ทีละรายการ ทั้งนีจ้ะต้องเลือก Target และ Service ให้ตรงกับที่ใช้บริการ เนื่องจากหนังสือ/วารสาร 1 ชื่อ อาจให้บริการในหลาย Targets หากด าเนินการ Activate  
ผิด Targets จะท าให้ไม่สามารถสืบค้นหรือไม่สามารถเข้าใช้งานชื่อดังกล่าวผ่านทาง SWUDiscovery ได้ 
                      *กรณีใช้ชือ่เรื่องสืบค้น หากสืบค้นไม่พบ ให้ตัดทอนชื่อให้สั้นลง เนื่องจากชื่อท่ีมี กับชื่อที่อยู่ในระบบ SFX อาจจะมีการเว้นวรรคหรือใช้ค าต่างกัน 

 
 

    2.1.2 เมื่อพบชื่อที่ต้องการ ให้คลิกที่ P (Portfolio) 

 
      2.1.3 คลิก Activate ให้ตรงกับ Target ที่ใช้บริการ กรณีตัวอย่างเป็นหนังสือที่อยู่ในฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library และ Service คือ 

getFullTxt จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์   Test SFX ที่อยู่ด้านท้ายของรายชื่อ เพ่ือตรวจสอบว่าชื่อนั้นสามารถสืบค้นผ่านระบบสืบค้นของ SFX ได้หรือไม่ 
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    หากไม่พบชื่อที่ต้องการ ไม่ว่าจะสืบค้นด้วย ISBN/ISSN หรอืชื่อหนังสือ/วารสารแล้ว ให้ไปสืบค้นที่ฐานข้อมูลโดยตรงว่ามีชื่อท่ีต้องการให้บริการหรือไม่  
หากพบว่ามีให้บริการ ให้ด าเนินการ Add Object/Portfolio ในระบบ SFX (ดูวิธีการทีห่น้า 17) หากไม่พบว่ามีให้บริการ ให้ถือว่าฐานข้อมูลนั้น ไม่ให้บริการหนังสือ/วารสารชื่อ
นั้นแล้ว 

 
 
   2.2 กรณีรายช่ือมีจ านวนมาก: ให้ด าเนินการท า DataLoader (ดูวิธีการที่หัวข้อถัดไป) 
  3. การ Activate รายการ ด้วยวิธีการ DataLoader มีวิธีการดังนี ้
    3.1 เตรียมข้อมูลส าหรับตรวจสอบ: เตรียมข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของฐานข้อมูลที่ต้องการด าเนินการในไฟล์ Excel โดย 
    3.1.1 จัดเตรียมข้อมูลในตาราง ดังนี้ 
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       Column ที่ 1 กรอก ISBN หรือ ISSN  
         Column ที ่2 พิมพ์ค าว่า “ACTIVE” (คือ สถานะที่ต้องการด าเนินการ โดยให้พิมพ์อักษรตัวพิมพ์ใหญ่)  
                      ทั้งนี้ควรให้รายการแรกอยู่ในแถวที่ 1 ของไฟล์ เพ่ือการนับจ านวนและการตรวจสอบที่ง่ายขึ้นกรณีระบบ SFX รายงานผล ERROR  

                                          
 
      กรณีท่ีไฟล์รายชื่อทรัพยากร ไม่ได้ระบุ ISSN/ISBN มาให้ครบทุกชื่อ ให้แยกไฟล์ excel ระหว่างรายชื่อที่มีและไม่มี ISSN/ISBN ออกจากกัน (เพ่ือที่ผลการ 
Activate หรืออัพเดทเข้าระบบ SFX ไม่มีค่า ERROR จ านวนมาก) โดย 
               1) ไฟล์รายชื่อที่มี ISSN/ISBN ให้ด าเนินการท า DataLoader  
      2) ไฟล์รายชื่อที่ไม่มี ISSN/ISBN ให้น าแต่ละชื่อไปสืบค้นและ Activate ผ่านทางเมนู Objects  
              3.1.2 Save ไฟล์ เป็น .*txt  (Text (Tab delimited)) 
             * กรณีข้อมูลมีจ านวนมาก ควรแยกบันทึกเป็นหลายไฟล์ เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลหลังการอัพเดท และเพ่ือไม่ต้องใช้เวลาในการอัพเดทนาน 
 
 
 
 
  3.2. ด าเนินการ Activate รายการในระบบ SFX มีข้ันตอนดังนี้ 
     3.2.1 จากหน้า SFX Admin ไปทีเ่มนู KBTools และเลือกเมนูย่อย DataLoader                             
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     3.2.2 กรอกข้อมูลในหน้าต่าง DataLoader ดังนี้ 
        1) Select Target + Service:  เลือก Target  
     2) Select subtarget + Service:  เลือก Target ย่อย 
       3) Specify input file name:  เลือกไฟล์ข้อมูล excel ที่เตรียมไว้ในข้อ 1 
       4) Specify input file format:  เลือก Dataloader TXT format (ตามรูปแบบไฟล์ที่ได้เตรียมไว้) 
                   5) Specify content of the input file: ระบุ 2 Column ตามท่ีจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลมา ได้แก่ 
                             Column 1 (Primary Key):  เลือก ISSN หรือ ISBN ตามท่ีประเภททรัพยากรที่ต้องการอัพเดท 
         Column 2:  เลือก ACTIVATION_STATUS 
     6) Specify load type: เลือกการด าเนินการตามต้องการ ในที่นี้เลือก Update Portfolios ซึ่งหมายถึง ต้องการน ารายชื่อใหม่ๆ มาอัพเดทเพ่ิมเติมจากที่
เคยน ารายชื่อของ Target มา Activate ไว้แล้ว) 
                              หมายเหตุ: *หากเป็น Target ใหม่ หรือท า DataLoader รายการที่เคย Activate target ไว้แล้ว ให้คลิกท้ัง Update Portfolios และ  
         Activate target(s) / target service(s) 
                                             Add Portfolios หมายถึง กรณตี้องการเพ่ิมรายชื่อใหม่   
                            Remove Portfolios หมายถึง กรณีต้องการลบรายชื่อออก 
      7) คลิก Submit 
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    3.2.3 ระบบแจ้งผลด าเนินการอัพเดทข้อมูล ดังนี้ 
       1) Summary: แสดงจ านวนรายการที่อัพเดท  
                              หากจ านวนรายการที่อัพเดทเท่ากับจ านวนที่รายการทีส่่งเข้าระบบ ก็แสดงว่าทุกรายการได้รับการอัพเดท ถือว่าการด าเนินการแล้วเสร็จ  
                              หากจ านวนรายการที่อัพเดทไม่เท่ากับจ านวนที่รายการที่ส่งเข้าระบบ ก็แสดงว่ามีรายการที่มีปัญหา ไม่ได้รับการอัพเดท ให้ด าเนินการตามข้อ 2)  
       2) ไฟล์แจ้งรายละเอียดผลการอัพเดท ได้แก่ 
         2.1) .ok.err ไฟล์ทีแ่สดงผลการด าเนินการข้อมูลแต่ละรายการรวมถึงรายการที่มีปัญหา เช่น ไม่พบในระบบ SFX ให้น า ISSN/ISBN ของรายการที่ 
มีปัญหา กลับไปตรวจสอบในระบบ SFX อีกครั้งที่เมนู Objects (ดูวิธีการทีห่น้า 13) ว่ามีรายการนั้นๆ อยู่ในระบบ SFX จริงหรือไม่ ถ้ามี ถือว่าด าเนินการแล้วเสร็จ ถ้าไม่มี  
ให้ไปสืบค้นที่ฐานข้อมูลโดยตรงว่ามีชื่อท่ีต้องการให้บริการหรือไม่ ถ้าพบว่ามีให้บริการ ให้ด าเนินการ Add Object/Portfolio ในระบบ SFX (ดูวิธีการที่หน้า 17) ถ้าไม่พบว่า 
มีให้บริการ แสดงว่าฐานข้อมูลนั้นๆ ไม่ให้บริการหนังสือ/วารสารชื่อดังกล่าวแล้ว 
                                2.2) .ok  = แสดงข้อมูลที่เราด าเนินการเรียบร้อย  
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                          ทั้งนี้ควร Download เก็บไว้ทั้ง 2 ไฟล์เพ่ือการตรวจสอบภายหลัง 

                                            
 
                              ตัวอย่าง ไฟล์ ok.err (เปิดด้วย NotePad++) 

                               
 
 
 
  หากมีข้อความเหมือนกัน ให้สุ่มน า ISSN/ISBN ไปสืบค้นผ่านทาง Object แต่รายการที่ควรเน้นเพ่ือตรวจสอบ คือ รายการที่ปรากฏข้อความท่ีว่า “NO EXIT” 

ลักษณะข้อมลูที่มีปญัหา ให้น า ISSN/ISBN แต่ละรายการ(ซึ่งจะบอกหมายเลขแถว
ข้างหน้า) โดยไปดูใน Excel ตามหมายเลขแถว) ไปตรวจสอบใน SFX อีกครั้ง 

ลักษณะข้อมลูที่ไม่มีปญัหา ทั้งนี้จะปรากฏข้อมลูสถานภาพให้ด้วย หากไม่เปลี่ยนจากเดมิ จะบอกว่า No-change 



18 

 

วิธีการสร้าง Object / Portfolio รายการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบการบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (SFX Link Resolver) 
  ในการสร้าง Object ใหมเ่ข้าระบบ SFX นั้น จะด าเนินการในกรณีที่ไม่พบ Object ในระบบ SFX ทั้งนี้การไม่พบ Object 
มีสาเหตุมาจาก 2 อย่าง คือ  
   1) การอัพเดท Object ของฐานข้อมูลเข้าระบบ SFX มีความล่าช้า  หรือ  
   2) ระบบ SFX หรือที่ฐานข้อมูล ไม่มี Object ดังกล่าวจริงๆ  
  หากเป็นสาเหตุจากกรณีแรก จึงจะด าเนินการสร้าง Object/Portfolio ใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนดังตัวอย่าง 
   
ตัวอย่าง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่พบในระบบ SFX แต่พบในฐานข้อมูลโดยตรง 
  ตัวอย่างจาก book24*7 update วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และไม่พบข้อมูลในระบบ SFX  
  ชื่อหนังสือ : GUTS: Find Your Greatness, Beat the Odds, Live From Passion 
  ชื่อผู้แต่ง : Sam Bracken 
  ส านักพิมพ์ : Mango Media © 2016 
  ISBN : 9781633534759 

 
 

 เมื่อสืบค้นในระบบ SFX แสดงผลว่า ไม่พบหนังสือชื่อดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           สืบค้นหนังสือดังกล่าวที่ฐานข้อมูลโดยตรง และพบว่ามีให้บริการ 
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  ด าเนินการสร้าง Object/Portfolio ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
  1. ทีห่น้า SFX Admin ไปท่ีเมนู KBManager และเลือกเมนูย่อย Objects 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
  2. คลิกที่ Add Object 
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  3. กรอกข้อมูลของหนังสือ/วารสารเล่มนั้นๆ ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก Save 

 
 

  4. จะปรากฏรายการของหนังสือ/วารสารที่สร้างข้ึน 

 
 

5. ตรวจสอบ Portfolio ของหนังสือ/วารสารทีไ่ด้สร้างข้ึน โดยคลิกทีรู่ปอักษร P  
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    ในขั้นตอนนี้จะพบความเป็นไปได้ 2 กรณีคือ  
        5.1 พบ Target ทีใ่ช้: ให้คลิก ✓ เพ่ือท าการ Activate ได้เลย 
         5.2 ไม่พบ Target ทีใ่ช้: ให้ท าการ Add Portfolio ตามตั้งแต่ข้ันตอนที่ 6 เป็นต้นไป 
 
  6. ด าเนินการ Add portfolio โดยคลิกที ่Add New Portfolio 

 
 

7. กรอกข้อมูลใน Portfolio ได้แก ่ 
   7.1 เลือก Target Service  
   7.2 เลือก Object   
   7.3 กรอกรหัส Parse Param ของ Object ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เลข ISBN หรือ ISSN (วธิีการดูรหัส Parse Param ดูที่
หน้า 24)   
                7.4 ส าหรับ Activation Status จะตั้งค่าไว้ที่ Active และ Linking Level จะตั้งค่าไว้ที่ INHERIT    
                7.5 คลิก Submit 
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 8. Portfolio ของ Target ดังกล่าวจะปรากฏขึ้น หากต้องการตรวจสอบว่าสามารถเข้าใช้งานหนังสือ/วารสารชื่อดังกล่าว

ได้หรือไม ่ให้คลิกทีส่ัญลักษณ์   Test SFX  

 
 

   จากนั้นคลิกที่ Full text available via หรือ Go เพ่ือเชื่อมโยงไปยังหนังสือหรือวารสารเล่มดังกล่าว 
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  *วิธีการดูรหัส Parse Param ของ Object ในแต่ละ Target 
   1. ไปที่เมนู KBManager และเลือกเมนูย่อย Targets จากนั้นพิมพ์ชื่อ Target ที่ต้องการในช่องสืบค้น และ 
คลิก P (Portfolio) ของ Target ที่ต้องการ 

 
 
  2. ที่หน้าต่าง Portfolio จะแสดงรายชื่อทรัพยากรหรือ Object ที่อยู่ภายใน Target ที่เลือก ให้คลิกที่ V (View) หน้า
รายชื่อหนังสือ/วารสารใดใด 
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  3. จะปรากฏข้อมูลของหนังสือ/วารสาร รวมถึงรหัส Parse Param ซึ่งจะท าให้ทราบว่า Object ของ Target นี้ ใช้อะไร
เป็นรหัส Parse Param 

                          
 
 
  *การท า Dataloader ไปพร้อมกับการ Add Object / Portfolio  
    กรณีรายการที่ต้องสร้าง Object / Portfolio มีจ านวนมาก สามารถลดเวลาการด าเนินการได้โดยการน าเข้าโดยการท า 
Dataloader ไปพร้อมกับการ Add Object / Portfolio ได้ โดยวิธีการดังนี้ 
    1. เตรียมข้อมูลเช่นเดียวกับการท า Dataloader โดยนอกจากจะใส่เลข ISBN หรือ ISSN แล้ว ให้เพิ่มรหัส Parse 
Param ของแต่ละรายการเข้าไปด้วย 
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   2. ในขั้นตอนการก าหนดข้อมูลเพื่อท า DataLoader ในส่วนของ Specify load type จากเดิมคลิกท่ี Update 
Portfolio และ Activate targets ให้คลิกเพิ่มที่ Add Portfolios  

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการก าหนดค่าการเข้าถึงวารสาร (Threshold) 
 Threshold คือ การระบุช่วงฉบับของวารสารหรือฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดสามารถเข้าใช้งานได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสิทธิที่
ได้รับจากส านักพิมพ์หรือ Agency ซึ่งในระบบ SFX จะมี Threshold ที่มีการก าหนดค่าไว้แล้วจาก Primo Central โดยระบุใน 
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ส่วนของค่า Threshold (Global) ดังภาพ 
 

 

ข้อมูล Threshold ทีก่ าหนดไว้แล้วนี้ อาจจะไม่ตรงกับการเข้าใช้งานจริงที่ห้องสมุดสามารถเข้าใช้งานได้ ดังนั้น หากมีข้อมูล
เกี่ยวกับช่วงการเข้าใช้งานที่ห้องสมุดสามารถเข้าใช้งานได้จริง ควรท าการแก้ไขค่า Threshold ไว้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ใช้งาน โดยในการแก้ไขค่า Threshold นี้ ห้องสมุดไม่สามารถแก้ไขจากค่า Global ได้ แต่ต้องใช้วิธีการ Add ค่า Local เข้าไป ซึ่ง
เมื่อมีการระบุค่า Local ระบบ SFX จะแสดงข้อมูล Threshold เฉพาะจากค่า Local ในหน้าสืบค้นที่ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ ดังนี้ 

 

1. คลิกที่ Objects เพ่ือเข้าสู่รายชื่อวารสารที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกที่ Targets เพ่ือเข้าสู่ Collection ของฐานข้อมูลที่
ต้องการ ในที่นี้จะยกตัวอย่างจากการแก้ไขของรายการวารสาร 
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2. เมื่อคลิกที่ Objects สามารถระบุชื่อเรื่อง หรือ ISSN ของวารสาร เพ่ือเข้าถึงข้อมูลของวารสารนั้น ๆ  

 

3. เมื่อระบบแสดงรายการวารสาร ให้คลิกท่ี P เพ่ือเข้าสู่ Portfolio ของวารสาร 

 
 
 

4. ระบบจะแสดง List ของ Portfolio ทีส่ามารถเข้าใช้งานวารสารฉบับนั้นๆ ได้ ซึ่งมักจะมีหลาย Portfolio แต่ในที่นี่  
ให้เลือกจาก Portfolio ที่ห้องสมุดบอกรับจริง (สังเกตจากเครื่องหมายถูกที่ช่องแอคชั่นเป็นเครื่องหมายสีเหลือง) ซึ่งจะเป็นรายการ



28 

 

ทีแ่สดงผลที่หน้าสืบค้นของ SWUDiscovery หากเลือก Portfolio ที่ห้องสมุดไม่ได้รับ รายการนั้นจะไม่แสดงผลที่หน้าสืบค้น โดย
คลิกท่ี E (Edit) เพ่ือท าการแก้ไข Threshold ของ Portfolio 

 

 

 

 5. การแก้ไข Threshold จะไม่สามารถแก้ไขส่วนที่ระบุไว้ว่า Global ได้ เนื่องจากเป็นค่าที่ระบุมาจาก Primo Central 
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  จากประโยคด้านบน หมายความว่า รายการนี้สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ปีพิมพ์ค.ศ. 2008 ฉบับที่ของวารสารไม่สามารถ
ระบุได้ ปีที่พิมพ์ของวารสารคือปีที่ 1 จนถึงปีพิมพ์ค.ศ. 2017 ฉบับที่ของวารสารไม่สามารถระบุได้ ปีที่พิมพ์ของวารสารคือปีที่ 9 
 
 6. ท าการเพิ่ม Local Threshold โดยการคลิกท่ี Add Local และระบุค่า Parse Param ให้ตรงกับข้อมูลจากระบบที่
สามารถใช้งานได้จริง 

 

 7. เมื่อระบุค่า Local แล้ว ให้คลิกท่ี Submit ด้านล่าง เพ่ือให้ระบบรับค่าที่แก้ไขทันที โดยไม่ต้องเลือก Option อ่ืนๆ  
ที่อาจจะไม่ถูกต้อง 

 

 8. ตรวจสอบการแสดงผลที่หน้า SFX โดยการคลิกท่ี Test SFX 

 

 9. จะพบว่า ในหน้า SFX ส าหรับผู้ใช้บริการ จะเห็นค่า Threshold เฉพาะค่า Local ที่ได้ท าการเพ่ิมเติมลงไปเท่านั้น  
จะไม่ปรากฏค่า Global อีก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการทราบถึงขอบเขตของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดสามารถ 
ใช้งานได้จริง 
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                                                                                            กลุ่มท างานบริหารจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 
                                       ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

                                                                                          กันยายน 2560 
                             ปรับปรุงครั้งที่ 1 มกราคม 2561 
                                                                                          ปรับปรุงครั้งที่ 2 มีนาคม 2561 
                           ปรับปรุงครั้งที่ 3 เมษายน 2562 

                                                                                          ปรับปรุงครั้งที่ 4 กรกฎาคม 2563 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  
การบริหารจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบบริหารจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์  

(SFX Link Resolver) 
 
 เริ่มต้น 

ลงทะเบียน (Activate) ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบตามลักษณะของการบอกรับ/จัดซื้อ 

บอกรับทรัพยากร 
ทั้งฐานข้อมูล 

บอกรับทรัพยากร 
บางส่วนของฐานข้อมูล 

บอกรับ/จัดซื้อทรัพยากร 
แบบแยกรายชื่อ 

Activate  
ในระดับ Target รวบรวมรายการทรัพยากรจากส านักพิมพ์/ตัวแทน 

รายการทรัพยากร
มีจ านวนมาก 

รายการทรัพยากร
มีจ านวนไม่มาก 

Activate  
ด้วยการท า DataLoader 

Activate  
ในระดับ Object/ Portfolio 

ผลการด าเนินการ 

ยกเลิกบอกรับ
ทรัพยากรทั้งฐานข้อมูล 

ยกเลิกบอกรับ/การ
เข้าใช้งานทรัพยากร

แบบแยกรายชื่อ 

น าเข้า
ระบบได ้

น าเข้า
ระบบไม่ได ้

จบ 

Deactivate  
ในระดับ Target Deactivate  

ในระดับ Object / 
Portfolio 

ผลการด าเนินการ 

น าเข้า
ระบบไม่ได ้

น าเข้า
ระบบได ้

Add Object/Portfolio 


