
 

 

การใชงาน CU Reference Databases 

สถาบันวิทยบริการ                                         จากภายนอกมหาวิทยาลัย                                                          จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

CU Reference Databases  เปนแหลงรวมฐานขอมูลวิชาการสาขาตางๆ จํานวนมาก เปดใหบริการแกสมาชิกในประชาคมจุฬาฯ 
เพ่ือใหสมาชิกในประชาคม ไดใชประโยชนรวมกัน ซึ่งในการใชงาน ฐานสวนใหญที่บอกรับโดยสถาบันวิทยบริการไดกําหนดใหใช
ผานเครือขายของจุฬาฯ (CUNet) โดยกําหนดดวยเลข IP ของจุฬาฯ ดังนั้น หากมีการใชงานจากภายในเครือขายของจุฬาฯ จะใช
งานไดสะดวก แตบางกรณี เมื่อมีความจําเปนตองใชงานในขณะที่ไมไดอยูที่มหาวิทยาลัย จะเกิดคําถามวา จะใชงาน CU 
Reference Databases ไดหรือไม อยางไร  

ผานเครือขายของจุฬาฯ (CUNet) โดยกําหนดดวยเลข IP ของจุฬาฯ ดังนั้น หากมีการใชงานจากภายในเครือขายของจุฬาฯ จะใช
งานไดสะดวก แตบางกรณี เมื่อมีความจําเปนตองใชงานในขณะที่ไมไดอยูที่มหาวิทยาลัย จะเกิดคําถามวา จะใชงาน CU 
Reference Databases ไดหรือไม อยางไร  
  

การใชงานจากภายนอกมหาวิทยาลัย การใชงานจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
  

ส่ิงที่สมาชิกในหนวยงานของจุฬาฯ ตองจัดเตรียม คือ ส่ิงที่สมาชิกในหนวยงานของจุฬาฯ ตองจัดเตรียม คือ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร 1. เครื่องคอมพิวเตอร 
2. โมเด็ม 2. โมเด็ม 
3. คูสายโทรศัพทสําหรับตอกับโมเด็ม 3. คูสายโทรศัพทสําหรับตอกับโมเด็ม 
4. Account ที่ไดรับจากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ 4. Account ที่ไดรับจากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ 
  

ข้ันตอนการใชงาน ข้ันตอนการใชงาน 
  

 กรณีใชงานผานสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรณีใชงานผานสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

1. ตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับโมเด็ม และ สายโทรศัพท 1. ตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับโมเด็ม และ สายโทรศัพท 
(ดูคําแนะนําการตอโมเด็มเขากับเครื่องคอมพิวเตอรไดจาก

คูมือการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร  จุฬา  ฯ  ที่  URL: 
http://www.it.chula.ac.th/document/manual2005/pdf/man

(ดูคําแนะนําการตอโมเด็มเขากับเครื่องคอมพิวเตอรไดจาก

คูมือการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร  จุฬา  ฯ  ที่  URL: 
http://www.it.chula.ac.th/document/manual2005/pdf/man
ual2005.pdf  ที่หัวขอ กรณีเชื่อมตอผานโมเด็ม 

2. หมุนโมเด็มเขามายังสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
เชื่อมตอกับ CUNet โดยตองใช Account ที่ไดรับจากสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ประกอบดวย Login และ Password 
ดังตัวอยาง 
              
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเชื่อมตอเขากับ CUNet เรียบรอยแลว จะถือเสมือนวา
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใช อยูในวงเดียวกับเครือขายจุฬาฯ จึง
สามารถใชบริการตางๆ ของจุฬาฯ ไดเชนเดียวกับอยูใน
มหาวิทยาลัย 
3. เปดเบราวเซอรและพิมพ URL: http://www.car.chula.ac. 
th/curef-db  ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

จะเขาสูหนาเว็บ CU Reference Databases ดังภาพ 
 

          
 

แสดงวาสามารถใชงานที่ CU Reference ไดตามตองการ 
 

 กรณีใชงานผาน Hi-Speed Internet / Internet 
Provider  อื่นๆ 
 

1. เปดเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับ Internet แลว 
2. เปดเบราวเซอร แลวพิมพ URL: https://vpn.chula.ac.th 
เพ่ือใชบริการตางๆ ของจุฬาฯ ผานเว็บ VPN ดังภาพ 

 

3. ใหตอบ Yes ที่หนาตาง Security Alert ดังภาพ 

http://www.it.chula.ac.th/document/manual2005/pdf/manual2005.pdf
http://www.it.chula.ac.th/document/manual2005/pdf/manual2005.pdf
http://www.it.chula.ac.th/document/manual2005/pdf/manual2005.pdf
http://www.it.chula.ac.th/document/manual2005/pdf/manual2005.pdf
http://www.it.chula.ac.th/document/manual2005/pdf/manual2005.pdf
http://www.it.chula.ac.th/document/manual2005/pdf/manual2005.pdf
http://www.car.chula.ac.th/curef-db
http://www.car.chula.ac.th/curef-db
https://vpn.chula.ac.th/


  
 
 
 
 
  
 
4. พิมพ Login และ Password ตาม Account ที่ไดรับจาก
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ แลวคลิกปุม Login ที่หนาตาง
สําหรับ
         
 

 
 
 

การ Login ดังตัวอยาง 
 

.  เมื่อพิมพ Login และ Password ที่ถูกตอง จะพบหนา
็บของจุฬาฯ และหนาตางเว็บ VPN ดังภาพ 


บร
6. 

  

 
 
 
5
เว

หนาตางเว็บ VPN นี้ ใชพิมพ URL ที่ตองการติดตอ เพ่ือใช
ิการของจุฬาฯ 
พิมพ URL ที่ตองการใชงานในกรอบรับขอความที่อยูบน

หนาตางเว็บ VPN และคลิก     เชน 
http://www.car.chula.ac.th/curef-db  เพ่ือ
ใชงาน CU  Reference  Databases  
ดังภาพ 
 
 

7. จะปรากฏหนาเว็บของ CU  Reference
Address รูปแบบ https://vpn.chula.ac.th/h

ttps://vpn.chula.ac.th/http/0/w

 อยูในกรอบที่มี 
ttp/0/ชื่อเว็บไซต 

ww.car.chula.ac.th/ เ ช น  h
curef-db  ดังภาพ 

าน Hi-Speed Internet / Internet 
rovider  อื่น และไมไดใชงาน CU Reference Databases ผาน

 หรือ

 

  

สามารถใชงาน CU Reference Databases ไดตามปกติ
เหมือนอยูในมหาวิทยาลัย 
 

  ในกรณีที่ใชงานผ
P
หนาตางเว็บ VPN จะพบวาไมสามารถใชงานบางฐานขอมูลได 
โดยระบบจะถาม login/password ของฐานนั้นๆ  
       หากไมตองการใชงาน CU Reference Databases
บริการอื่นของจุฬาฯ ก็สามารถใชงานผานเบราวเซอรปกติได 
โดยไมใชหนาตางเว็บ VPN  
       ดูเพ่ิมเติมหัวขอ บริการ WebVPN ของสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศไดที่  http://www.it.chula.ac.th/data/webvpn.html
               

การออกจากการใชงาน 
 

1. เมื่อเลิกใชงานเว็บ VPN ใหคลิกที่        

การเลิกใชงาน ใหคลิก

ตรงมุมบนขวาของหนาตางเว็บ VPN  เพ่ือ 
ออกจากการใชงาน ดังภาพ 
 

2. จะพบหนาตางใหยืนยัน   
ดังภาพ 
 

 
 
3. ระบบจะแสดงหนาจอ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

หากตองการใชงานใหม คลิกที่  
ตองการปดการใชงานคลิกที่  
เพ่ือปดเบราวเซอร 

จัดทําโดย กัลยา ยังสุขยิ่ง   
 ฝายบริการชวยคนควาวิจัย หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ 

   (ฉบับพิมพครั้งท่ี 1)   พฤศจิกายน  2549 


