
            การเข้าใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน CL OpenAthens 
                 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
  CL OpenAthens คือ ระบบตรวจสอบผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Authentication) โดย 
การเชื่อมต่อ หรือ Login เพ่ือแสดงตัวตนก่อนเข้าใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ บอกรับ/จัดซื้อ/มีสิทธิ์เข้าใช้ ได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  
  สมาชิกจะต้องแสดงตัวตนด้วยรหัสบัวศรีเพ่ือเชื่อมต่อ CL OpenAthens ในทุกกรณีไม่ว่าจะใช้งาน
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ภายในเครือข่ายหรือจากภายนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยการแสดงตัวตน 1 ครั้ง จะสามารถเข้าใช้ได้เป็นเวลา 8 ชั่วโมง เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนเบราว์เซอร์ (Browser) 
ล้างคุกกี้ หรือใช้อุปกรณ์ใหม่ในการ Login ครอบคลุมการเข้าใช้งานผ่านช่องทางบริการต่างๆ ได้แก่ 1) การเข้าใช้งาน
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางผ่านเมนู Databases หรือผ่านเครื่องมือสืบค้น 
SWU Discovery และ 2) การเข้าใช้งานจากฐานข้อมูลออนไลน์โดยตรง       
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วิธีการเชื่อมต่อ CL OpenAthens 
  สามารถเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งจาก 4 วิธีต่อไปนี้ 

 
   
  วิธีการที่ 1-3 เป็นการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ซึ่งมีการ 
บริหารจัดการการเชื่อมต่อ CL OpenAthens เพ่ือให้เกิดความสะดวกกับผู้ใช้เพียงขั้นตอนเดียว คือ แสดงตัวตนด้วย
รหัสบัวศรี ส่วนวธิีการที่ 4 นั้น เป็นการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลออนไลน์โดยตรง ซึ่งจะมีขั้นตอน
ของการเลือกใช้งานผ่านสถาบัน (Institutional Login) เพ่ิมเข้ามา รายละเอียดของแต่ละวิธีมีดังนี้ 
 
  1. เชื่อมต่อจากลิงก์ CL OpenAthens บนหน้าเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  
                                                          ที่ https://lib.swu.ac.th   
   เมื่อคลิกท่ี CL OpenAthens จะปรากฏหน้าต่าง SWU Single Sign On เพ่ือให้แสดงตัวตนด้วยรหัสบัวศรี  

  
    
 

https://lib.swu.ac.th/
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   จากนั้นจะไปที่หน้า MyAthens ให้คลิก SWU Databases เพ่ือใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จาก
เว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลาง 

 
 
  2. เชื่อมต่อจากการคลิกใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ในเมนู Databases  
              ที่ https://lib.swu.ac.th/index.php/databases/database-list   
    เมื่อคลิกที่ชื่อฐานข้อมูลออนไลน์หรือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ใดใดที่ต้องการ จะปรากฏหน้าต่าง SWU Single 
Sign On เพ่ือให้แสดงตัวตนด้วยรหัสบัวศรี 

  
 
 
 
 
 
 
 

 3 

https://lib.swu.ac.th/index.php/databases/database-list


4 
 

  3. เชื่อมต่อจากการคลิกใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นผ่านเครื่องมือสืบค้น SWU Discovery 

   กรณสีืบค้นข้อมูลผ่านเครื่องมือสืบค้น SWU Discovery หากพบทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ 
ส านักหอสมุดกลางมีสิทธิ์เข้าใช้งาน เมื่อคลิก Online Access หรือ Check Full text เพ่ือดูเอกสารฉบับเต็ม  
จะปรากฏหน้าต่าง SWU Single Sign On เพ่ือให้แสดงตัวตนด้วยรหัสบัวศรี 

                  
 
  4. เชื่อมต่อจากฐานข้อมูลออนไลน์โดยตรง  
   กรณีท่ีเข้าใช้งานจากฐานข้อมูลออนไลน์โดยตรง เช่น เข้าใช้ผ่านลิงค์ตรงของฐานข้อมูลออนไลน์/วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสืบค้นผ่านทาง Google นั้น สามารถเชื่อมต่อ CL OpenAthens  
จากฐานข้อมูลออนไลน์นั้นๆ ได้โดยตรง *ทั้งนี้ฐานข้อมูลออนไลน์ดังกล่าวจะต้องเป็นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ/
จัดซื้อทรัพยากร/มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน จึงจะสามารถใช้งานได้  
   4.1 วิธีการตรวจสอบว่าฐานข้อมูลออนไลน์ใดที่สามารถใช้งานได้ 
    1) ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการบอกรับ/จัดซื้อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดได้ทีเ่มนู 
Databases ที่ https://lib.swu.ac.th/index.php/databases/database-list บนเวบ็ไซต์ของส านักหอสมุดกลาง 
    2) กรณีเชื่อมต่อ CL OpenAthens เพ่ือเข้าใช้งานจากฐานข้อมูลออนไลน์โดยตรง (ข้ันตอนดังข้อ 4.2) 
หากไม่พบชื่อสถาบัน srinakharinwirot university แสดงว่าห้องสมุดไม่มีสิทธิ์ในการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
ดังกล่าว  
   4.2 วิธีการเชื่อมต่อ CL OpenAthens จากฐานข้อมูลออนไลน์โดยตรง มีข้ันตอนดังนี้   
     1) Login เพื่อใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ โดยเลือกการเชื่อมต่อผ่านสถาบัน (Institutional Login) 
ด้วยวิธีการเข้าใช้ผ่าน OpenAthens ทั้งนี้แต่ละฐานข้อมูลออนไลน์จะใช้ค าเรียกที่แตกต่างกันไป เช่น  

    Institutional Login      Institution Login          Institution 
    Institutional              Sign in via your Institution       Sign in                      
    Sign in with OpenAthens/Shibboleth 

https://lib.swu.ac.th/index.php/databases/database-list
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     2) พิมพ์หรือเลือกชื่อสถาบัน คือ srinakharinwirot university ทั้งนีบ้างฐานข้อมูลออนไลน์อาจ 
จะให้เลือก Region หรือภูมิภาคก่อนที่จะเลือกสถาบัน ซึ่ง Region ที่ให้เลือกนั้น บางครั้งไม่ได้มีชื่อประเทศให้เลือก 
แต่จะใช้ค าว่า “OpenAthens Federation” แทน 
     3) จะปรากฏหน้าต่าง SWU Single Sign On เพ่ือให้แสดงตัวตนด้วยรหัสบัวศรี 
 
ตัวอย่างการเชื่อมต่อ CL OpenAthens จากฐานข้อมูลออนไลน์โดยตรง 
ตัวอย่างที่ 1  ฐานข้อมูล ScienceDirect    
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ตัวอย่างที่ 2  ฐานข้อมูล Scopus    
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ตัวอย่างที่ 3  ฐานข้อมูล Proquest Dissertations & Theses Global 
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 แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจพบในการเชื่อมต่อ CL OpenAthens 
  1. กรณีที่ไม่สามารถใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ได้ แม้ว่าจะเชื่อมต่อ CL OpenAthens แล้ว  
รวมถึงมีการแสดงผลที่ผิดปกติ สาเหตุอาจเกิดจากการจ าค่าคุกกี้หรือการตั้งค่าเดิมที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน 
ในเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้งานอยู่ แก้ไขได้โดย 
    1) ปิดเบราว์เซอร์ที่ใช้งานอยู่เดิมทั้งหมด จากนั้นเปิดเบราว์เซอร์ใหม่เพ่ือใช้งาน 
    2) เปลี่ยนไปใช้งานในเบราว์เซอร์ใหม่แบบไม่ระบุตัวตน (New Incognito Window)  

                 
  2. กรณีระบบแสดงตัวตนด้วยรหัสบัวศรีมีปัญหาหรือมีการด าเนินการปรับปรุงระบบ ทางห้องสมุดจะเปลี่ยน
ให้แสดงตัวตนด้วยอีเมล @g.swu.ac.th แทน 

                      
 
 

อัมพร ขาวบาง 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปรับปรุงข้อมูล พฤศจิกายน 2564 


