
 

การใชงาน CU Reference Databases 
                                  จากภายนอกมหาวิทยาลัย                                             

 

CU Reference Databases   หรือ  “CU Ref” เปนแหลงรวมฐานขอมูลวิชาการสาขาตางๆ ที่บริหารจัดการโดยศูนยวิทยทรัพยากร 

(สถาบันวิทยบริการ เดิม) จุฬาฯ เพื่อใหบริการแกสมาชิกในประชาคมจุฬาฯ โดยกําหนดใหใชงานฐานขอมูลที่บอกรับผานเครือขาย

ของจุฬาฯ (CUNet) ซึ่งกําหนดดวยเลข IP ของจุฬาฯ ดังนั้น หากมีการใชงานจากภายในมหาวิทยาลัยหรือภายใตเครือขายของจุฬาฯ 

จะใชงานไดสะดวก แตบางกรณี เมื่อมีความจําเปนตองใชงานในขณะที่ไมไดอยูที่มหาวิทยาลัย จะมีการใชงานที่ตางออกไป ซึ่งมี

คําแนะนําดังตอไปนี้  
 

การใชงานจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

อุปกรณที่สมาชิกในประชาคมจุฬาฯ ตองจัดเตรียม ไดแก 

1. เครื่องคอมพิวเตอร 

2. โมเด็ม หรือ การเชื่อมตอกับผูใหบริการอินเทอรเน็ต 

3. คูสายโทรศัพทสําหรับตอกับโมเด็ม (กรณีใชโมเด็ม) 

4. Account ที่ไดรับจากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ  

หรือ ”สํานักไอที”  โดยดาวนโหลดใบสมัครขอใชบริการ CUNet  

สําหรับบุคลากร ที่ http://www.it.chula.ac.th/CUNET_Form  

ห รื อ ข อ รั บ ร หั ส ผ า น สํ า ห รั บ นิ สิ ต ใ ห ม ไ ด ที่ 

http://www.it.chula.ac.th/New_Password_for_Student  
 

ขั้นตอนการใชงาน 
 

 กรณีใชงานผานสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับโมเด็ม และ สายโทรศัพท 

(ดูคําแนะนําการตอโมเด็มเขากับเครื่องคอมพิวเตอรไดจากคูมือ

การใชงานเครือขายคอมพิวเตอร จุฬา ฯ ของ”สํานักไอที” ไดที่  

URL: http://www.it.chula.ac.th/Manual(b2) )  

2. หมุนโมเด็มเขามายังสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

เชื่อมตอกับ  CUNet โดยใช  Account ที่ ได รับจาก 

”สํานักไอที” ซึ่งประกอบดวย User name และ Password ดัง

ตัวอยาง              
 รูปแบบของ User name คือ อีเมลที่ไดรับจาก ”สํานักไอท”ี 

ดังนี้ 

  username@pioneer.netserv.chula.ac.th (บุคลากร) 

  username@student.netserv.chula.ac.th (นิสิต) 

  ในกรณีของนิสิต User name ใชรหัสประจําตัวนิสิตแปดหลัก

แรก (ตัดสองหลักสุดทายออก) 

    เมื่อเชื่อมตอเขากับ CUNet เรียบรอยแลว จะถือเสมือนวา

เครื่องคอมพิวเตอรที่ใช อยูในวงเดียวกับเครือขายจุฬาฯ จึง

สามารถใชบริการตางๆ  ของจุฬาฯ  ได เชนเดียวกับอยูที่

มหาวิทยาลัย 
 

3.เปดเบราวเซอรและพิมพ URL: http://www.car. chula. 

ac.th/curef-db ในกรอบ Address ดังภาพ 

 

จะเขาสูหนาเว็บ CU Reference Databases ดังภาพ 

แสดงวาสามารถใชงาน “CU Ref” ไดตามตองการ 
 

 กรณีใชงานผาน Hi-Speed Internet / Internet 
Provider อื่นๆ 
1. เปดเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับ Internet อยูแลว 

2. เปดเบราวเซอร พิมพ URL: https://vpn.chula.ac.th เพื่อ

ใชบริการตางๆ ของจุฬาฯ ผานเว็บ VPN ดังตัวอยาง 
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3. หากพบหนาเว็บเกี่ยวกับ security certificate ใหคลิกที่ 

Continue to this website (not recommended). ดังภาพ  

 

 

  

 

 
 

 

(ดูวิธีแกไขที่ http://www.it.chula.ac.th/Certificate_Error)  
 

4. เมื่อเขาสูหนาตาง Login ใหพิมพ User name และ 

Password ตาม Account สําหรับเช็คอีเมลที่ไดรับจาก 

“สํานักไอที” จากนั้นคลิกปุม Login ดังตัวอยาง 

 

5.  เมื่อพิมพ User name และ Password ที่ถูกตอง จะพบ

หนาเว็บที่มีกรอบ Address ซึ่งใชพิมพ URL ที่ตองการติดตอ

เพื่อใชบริการของจุฬาฯ  สามารถพิมพ URL ที่ตองการใชงาน 

และคลิกปุม    เชน ตองการใชงาน “CU Ref” ใหพิมพ 

URL:  http://www.car.chula.ac.th/curef-db ดังตัวอยาง 

 

6. จะเขาสูหนาเว็บ “CU Ref” พรอมปรากฏแถบเครื่องมือของ 

Web VPN เพื่อใหเรียกใชงานดังภาพ  
 

สามารถใชงาน “CU Ref” ไดตามปกติเหมือนอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เครื่องมือสําหรับใชงานมีดังนี้   

  สําหรับเล่ือนแถบเครื่องมือนี้ไปทางดานซาย-ขวา 

  ใชระบุ URL ที่ตองการใชงาน เม่ือคลิกเครื่องมือนี้ จะ

ปรากฏหนาตางใหพิมพ URL ที่ตองการ 

  เพื่อกลับไปยังหนาเว็บ home 

  เมื่อตองการออกจากการใชงานเว็บ VPN 
 

 ในกรณีที่ใชงานผาน Hi-Speed Internet หรือ Internet 

Provider อื่น   และไมไดเขาใชงาน “CU Ref” ผานหนาตาง

เว็บ VPN จะพบวาไมสามารถใชงานบางฐานขอมูลได โดย

ระบบจะถามถึง login/password ของฐานนั้นๆ  
 

    หากไมตองการใชงาน “CU Ref” หรือบริการอื่นของจุฬาฯ 

ก็สามารถใชงานผานเบราวเซอรปกติได โดยไมใชหนาตางเว็บ 

VPN  
 

    ดูเพิ่มเติมหัวขอบริการ WebVPN ของ “สํานักไอที” ไดที่ 

http://www.it.chula.ac.th/WebVPN  

 หากพบปญหาการใชงาน Web VPN โปรด

ติดตอสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท: 0-2218-3314 

หรือ อีเมล ถึง help@chula.ac.th  
              

การออกจากการใชงาน 
 

เมื่อเลิกใชงานเว็บ VPN ใหคลิกที่  ที่แถบเครื่องมือหรือ 

คลิก  ที่ มุมบนขวาของหนาจอแรกที่เขามาในเว็บ 

VPN ดังภาพ 
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