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CU Reference Databases  หรือ  “CU Ref” เป็นแหลง่รวมฐานข้อมลูวิชาการสาขาต่างๆ ที่บริหารจดัการโดยศนูย์วิทยทรัพยากร 
(สถาบนัวิทยบริการ เดิม) จุฬาฯ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในประชาคมจุฬาฯ โดยก าหนดให้ใช้งานฐานข้อมลูที่บอกรับผ่านเครือข่าย
ของจฬุาฯ (CUNet) ซึง่ก าหนดด้วยเลข IP ของจฬุาฯ ดงันัน้ หากมีการใช้งานจากภายในมหาวิทยาลยัหรือภายใต้เครือข่ายของจุฬาฯ 
จะใช้งานได้สะดวก แต่บางกรณี เมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้งานในขณะที่ไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลยั  จะมีการใช้งานที่ต่างออกไป ซึ่งมี
ค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้ 
 

การใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 

ก่อนอื่น ผู้ ใช้ต้องมี Account ที่ได้รับจากส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ จุฬาฯ  หรือ ”ส านักไอที”  ก่อน โดยบุคลากร
สามารถดาว น์ โหลดใบสมัค รขอใ ช้บ ริกา ร  CUNet  ที ่
http://www.it.chula.ac.th/CUNET_Form  ส าหรับนิสิตใหม่  
”ส านกัไอที”  ได้สร้าง  Account ให้แล้ว โดยอีเมลแอดเดรส 
ข อ ง นิ สิ ต จ ะ เ ป็ น  ช่ื อ . อั ก ษ ร ตั ว แ ร ก ข อ งน า ม สกุ ล@ 
student.chula.ac.th ในกรณีที่นิสิตบางรายมี ช่ือ และ อกัษร
ตวัแรกของนามสกุลเหมือนกัน อีเมลแอดเดรส อาจต่างจากนี ้
เลก็น้อย แนะน าให้สอบถามเพิ่มเติมที่ ”ส านกัไอที”  และขอรับ
รหัสผ่านของนิสิตใหม่เพื่อใช้งานได้จากหน้าเว็บที่  URL: 
http://www.it.chula.ac.th/New_Password_for_Student  
 

จากนัน้ ผู้ ใช้ต้องเช่ือมต่อกับ CUNet ผ่าน Virtual Private 

Network ( VPN) เพื่อใช้บริการตา่งๆ ของจฬุาฯ ได้เช่นเดียวกบั
อยู่ที่มหาวิทยาลยั โดยใช้  Account ที่ได้รับจาก”ส านกัไอที”  
ซึ่งประกอบด้วย User name และ Password ที่ใช้เช็คอีเมล/
ลงทะ เบี ยน เ รี ยน  และ เ ป็นตัว เ ดี ย วกั บที่ ใ ช้ แสดงตน  
(Authenticate) ก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึง่ท าได้ 2 วิธี คือ 
 

1. ใช้งานผา่นเว็บ VPN ซึ่งไม่ต้องติดตัง้โปรแกรมก่อนการ
ใช้งาน และ 

2. ใช้งานผา่น VPN client  ซึง่ต้องติดตัง้โปรแกรมที่เคร่ืองที่
ต้องการใ ช้งานก่อน โดยดาว น์โหลดโปรแกรมที่
http://www.it.chula.ac.th/CUNET_VPN_service 
โดยใช้ account ข้างต้นในการดาวน์โหลดโปรแกรม 
จากนัน้ติดตัง้โปรแกรมตามขัน้ตอนจนเสร็จ 

 

ขัน้ตอนการใช้งาน 
 

 กรณีใช้งานผ่านเว็บ VPN 

1. เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมตอ่กบั Internet อยูแ่ล้ว 

2. เปิดเบราว์เซอร์ พิมพ์ URL: https://vpn.chula.ac.th เพื่อใช้
บริการตา่งๆ ของจฬุาฯ ผา่นเว็บ VPN ดงัตวัอยา่ง 
 
 
 
 

3. หากพบหน้าเว็บเก่ียวกับ security certificate ให้คลิกที่ 
Continue to this website (not recommended). ดงัภาพ  
 
 
  
 

 
 

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

4. เมื่อเข้าสู่หน้าต่าง Login ให้พิมพ์ User name และ 
Password ตาม Account ที่ใช้เช็คอีเมล/ ลงทะเบียนเรียน/ 
Authenticate ที่ได้รับจาก “ส านกัไอที” จากนัน้คลิกปุ่ ม Login 
ดงัตวัอยา่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.  เมื่อพิมพ์ User name และ Password ที่ถกูต้อง จะพบหน้า
เว็บที่มกีรอบ Address ซึง่ใช้พิมพ์ URL ที่ต้องการตดิตอ่เพื่อใช้
บริการของจฬุาฯ  สามารถพิมพ์ URL ที่ต้องการใช้งาน และ
คลกิปุ่ ม    เช่น ต้องการใช้งาน “CU Ref” ให้พิมพ์ URL:  
http://www.car.chula.ac.th/curef-db ดงัตวัอยา่ง 

http://www.it.chula.ac.th/CUNET_Form
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6. จะเข้าสูห่น้าเว็บ “CU Ref” พร้อมปรากฏแถบเคร่ืองมือของ 
Web VPN เพื่อให้เรียกใช้งานดงัภาพ  

 

สามารถใช้งานฐาน  “CU Ref”  ได้ตามปกติเหมือนกับอยู่ที่
มหาวิทยาลยั 
 

เคร่ืองมือส าหรับใช้งานมีดงันี ้  
  ส าหรับเลือ่นแถบเคร่ืองมือนีไ้ปทางด้านซ้าย-ขวา 

  ใช้ระบุ URL ที่ต้องการใช้งาน เมื่อคลิกเคร่ืองมือนี ้จะ
ปรากฏหน้าตา่งให้พิมพ์ URL ที่ต้องการ 

  เพื่อกลบัไปยงัหน้าเว็บ home 

  เมื่อต้องการออกจากการใช้งานเว็บ VPN 
 

  ในกรณีที่ใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลยั และไม่ได้เข้า
ใช้งาน “CU Ref” ผ่านหน้าต่างเว็บ VPN หรือ VPN Client จะ
พบว่าไม่สามารถใช้งานบางฐานข้อมูลได้ โดยระบบจะถามถึง 
login/password  ของฐานนัน้ๆ  
 

หากไม่ต้องการใช้งาน “CU Ref” หรือบริการอื่นของจุฬาฯ ก็
สามารถใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ปกติได้ โดยไม่ใช้หน้าต่างเว็บ 
VPN  ดเูพิ่มเติมหวัข้อบริการ WebVPN ของ “ส านกัไอที” ได้ที ่
http://www.it.chula.ac.th/WebVPN  
 

การออกจากการใช้งานเว็บ VPN 
 

เมื่อเลกิใช้งานเว็บ VPN ให้คลกิที่  ที่แถบเคร่ืองมือหรือ 
คลกิ  ที่ มมุบนขวาของหน้าจอแรกที่เข้ามาในเว็บ 
VPN ดงัภาพ 
 

 
 

 กรณีใช้งานผ่าน VPN client   

 

เมื่อติดตัง้โปรแกรมเสร็จและเช่ือมต่อกบั Internet แล้ว เรียกใช้
โปรแกรมโดย Start -> All Programs -> Cisco -> Cisco 
AnyConnect VPN Client -> Cisco AnyConnect VPN 
Client จากนัน้ให้ระบุการ
เ ช่ือมต่อเป็น vpn.chula.ac.th  
และพิมพ์ account ของผู้ ใช้ 
แล้วคลิก Connect เพื่อเข้าใช้
งาน ดงัตวัอยา่ง  
 
เมื่อเข้าใช้งานได้แล้ว ที่มุมล่าง
ข ว าของจอภาพจะปรากฏ
ไอคอนของ VPN Client ดงัภาพ 
     
ซึง่เมื่อคลกิด ูและคลิกที่แถบ Statistics จะพบหน้าจอแสดง IP 
ที่ใช้งาน เมื่อเช่ือมต่อเข้ากับ CUNet เรียบร้อยแล้ว จะถือ
เสมือนว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ อยู่ในวงเดียวกับเครือข่าย
จฬุาฯ จึงสามารถใช้บริการตา่งๆ ของจฬุาฯ ได้เช่นเดียวกบัอยูท่ี่
มหาวิทยาลยั โดยเปิดเบราว์เซอร์และพิมพ์ URL:  ที่ต้องการ 
เช่น  www.car.chula.ac.th/curef-db  ในกรณีที่ต้องการใช้
งาน “CU Ref”  
 

การออกจากการใช้งาน VPN Client 
 

เมื่อต้องการเลิกใช้งานผ่าน  VPN 
ให้คลิกที่ไอคอนของ VPN Client 
ที่มุมล่างขวาของจอภาพ จะพบ
หน้าต่าง CISCO ดงัภาพ ให้คลิก 
Disconnect ที่แถบ Connection 

เพื่อออกจากการเช่ือมตอ่  
 

 หากพบปัญหาการใช้งาน VPN โปรดติดต่อส านกั
เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศพัท์: 0-2218-3314 หรือ อีเมล ถึง 
help@chula.ac.th  
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