การใช้งาน CU Reference Databases
สานักงานวิทยทรัพยากร

จากภายนอกมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CU Reference Databases หรือ “CU Ref” หรือ ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย จุฬาฯ เป็นแหล่งรวมฐานข้อมูลวิชาการสาขา
ต่างๆ ที่บริหารจัดการโดยสานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในประชาคมจุฬาฯ โดยการใช้งานฐานข้อมูลที่บอกรับ
ได้กาหนดให้ใช้ผ่านเครือข่ายของจุฬาฯ (CUNet) ซึ่งกาหนดด้วยเลข IP ของจุฬาฯ ดังนั้น หากมีการใช้งานจากภายในมหาวิทยาลัยหรือ
ภายใต้เครือข่ายของจุฬาฯ จะใช้งานได้สะดวก แต่บางกรณี เมื่อมีความจาเป็นต้องใช้งานในขณะที่ไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัย จะเกิดคาถามว่า
จะใช้งาน ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยของจุฬาฯ ได้อย่างไร ซึ่งมีคาแนะนาดังต่อไปนี้
การใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัย
สิ่งทีส่ มาชิกในประชาคมจุฬาฯ ต้องจัดเตรียม คือ
1. อุปกรณ์ที่จะใช้งาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
2. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3. Account ที่ ไ ด้ รั บ จากส านั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ จุ ฬ าฯ
(สานักไอที) โดยดาวน์โหลดใบสมัครขอใช้บริการ CUNet ได้ที่
http://www.it.chula.ac.th/CUNET_Form (สาหรับบุคลากร)
https://www.it.chula.ac.th/th/new_password_for_student

(ขอรับรหัสผ่านด้วยตนเองสาหรับนิสิตใหม่)
 Account ที่ ไ ด้ รั บ จาก “ส านั ก ไอที ” จะประกอบด้ ว ย
User name และ Password ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ใช้แสดงตน
เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต
 ในกรณีของนิสิต User name ใช้รหัสประจาตัวนิสิตแปด
หลักแรก (ตัดสองหลักสุดท้ายออก) โดยเป็นชุดเดียวกับที่นิสิตใช้
ลงทะเบียนเรียน และใช้งานอินเตอร์เน็ต
ขั้นตอนการใช้งาน
 ติดตั้งโปรแกรมโปรแกรมการเชื่อมต่อ
(Cisco AnyConnect VPN Client)
เลือกโปรแกรมการเชื่อมต่อที่ เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่จะใช้
งาน ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งโน้ตบุ๊กและแบบตั้งโต๊ะ จะมี
เวอร์ชันที่ใช้ ติดตั้งกับเครื่องทั้งที่เป็น Windows และ Mac ซึ่ง
ต้องใช้ Account ที่ได้รับจาก “สานักไอที ” ในการดาวน์โหลด
โดยดาวน์โหลดและอ่านคาแนะนาจากหน้าเว็บของสานักไอที ที่
URL: http://www.it.chula.ac.th/th/cunet_vpn_service

Play Store มาติดตั้ง โดยอ่านคาแนะนาการติดตั้งได้ที่หน้าเว็บ
ของสานักไอที ที่ URL เดียวกับข้างต้น
ตั วอย่ า ง การติ ด ตั้ ง VPN Client บนเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์
วินโดว์ 8.1 แบบ 64 bit
โดยเมื่ อ คลิ ก ลิ งค์ เพื่ อ ดาวน์ โ หลดโปรแกรมจากหน้ า เว็ บ
“ส านั ก ไอที ” จะมี ก รอบหน้ า ต่ า ง ให้ ใ ส่ User name และ
Password ที่ได้รับจาก“สานักไอที” แล้วคลิก Login เมื่อดาวน์
โหลดเสร็จแล้ว ให้คลิกที่โปรแกรมเพื่อติดตั้ง จะขึ้นหน้าจอใหม่
ให้ คลิ ก Next จากนั้ น ในหน้ าจอถัด ไปให้ ค ลิก ยอมรับ เงื่อนไข
แล้ ว คลิ ก Next อี ก ครั้ ง ระบบจะให้ ค ลิ ก Install เพื่ อ ติ ด ตั้ ง
โปรแกรม เมื่อเรียบร้อยแล้วจะขึ้นหน้าจอให้คลิก Finish เพื่อ
เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม ดังภาพ

Login

คลิก Next

ยอมรับเงื่อนไข
แล้วคลิก Next

คลิก finish
เมื่อจะใช้งานให้ เปิดโปรแกรม Cisco Anyconnect ขึ้นมา
จะพบกรอบให้พิมพ์ vpn.chula.ac.th และคลิกปุ่ม Connect
เพื่อเชื่อมต่อกับ CUNet ดังภาพ

แต่ถ้าเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็ บเล็ต ต้องดาวน์โหลด
โปรแกรม AnyConnect ของ Cisco จาก App Store หรือ
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จากนั้นระบบจะให้กรอก User name และ Password ที่
ได้รับ จาก“สานักไอที” แล้วคลิก OK เพื่อเข้าสูร่ ะบบดังภาพ

เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับ CUNet ด้วย Account จาก“สานักไอที”
เรียบร้อยแล้ว จะถือเสมือนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ อยู่ในวง
เดียวกับเครือข่ายจุฬาฯ จึงสามารถใช้บริการต่างๆ ของจุฬาฯ
ได้เช่นเดียวกับอยู่ทมี่ หาวิทยาลัย
กรณี ที่ ต้ อ งการใช้ งาน ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การค้ น คว้ าวิ จั ย
จุ ฬ าฯ หรื อ CU Reference Databases ให้ เข้ า ที่ URL:
http://www.car.chula.ac.th/curef จะพบหน้าจอฐานข้อมูล
CU Reference Databases ดังภาพ สามารถใช้งานได้ตาม
ต้องการ

ที่ ห น้ าจ อ นี้ ค ลิ ก ที่ Off ให้
เปลี่ยนเป็น On จะมีกรอบให้ใส่
User name และ Password
ที่ ไ ด้ รั บ จาก“ส านั ก ไอที ” แล้ ว
คลิ ก Connect จะมี ห น้ า จอ
แสดงข้อความให้ Allow connection โดยคลิก OK จากนั้ น
จะพบหน้าจอแสดงการเชื่อมต่อกับ CUNET แล้วดังภาพ
สามารถเข้ า ใช้ ง าน
ต่ า งๆ ได้ เ หมื อ นอยู่
ภายในมหาวิท ยาลั ย
หากต้ อ งการใช้ ง าน
ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การ
ค้นคว้าวิจัย จุฬาฯ ให้
เปิดเบราว์เซอร์เข้า URL: http://www.car.chula.ac.th/curef
การออกจากการใช้งาน
เมื่ อ เลิ ก ใช้ ง าน Cisco AnyConnect ให้ Disconnect หรื อ
ปิ ด การเชื่ อ มต่ อ กั บ เครือ ข่ า ย CUNET ตามวิ ธี ก ารของแต่ ล ะ
อุปกรณ์ ดังตัวอย่าง
- บนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้คลิกไอคอน
ที่มุมล่างขวา
ของจอภาพ จะปรากฏหน้าต่างให้คลิก Disconnect ดังภาพ

ตัวอย่ าง การติดตั้ ง AnyConnect บนสมาร์ทโฟน ที่เป็ น
แอนดรอยด์ 6.0.1
ดาวน์ โหลด Cisco Anyconnect จาก Play Store และ
ติดตั้ง จะเกิดไอคอนบนสมาร์ทโฟน ดังนี้
ให้ ค ลิ ก เพื่ อ เปิ ด ใช้ ง าน โดยจะขึ้ น หน้ า จอที่ เ ป็ น
ข้อความ ให้คลิก OK เพื่อยอมรับเงื่อนไข แล้ว จะ
พบอีกหน้าจอดังนี้
ให้คลิกที่ Connection และใน
หน้าจอต่อมา คลิกที่ Add New
VPN Connection… จากนั้ น
คลิ ก ที่ Server Address จะมี
กรอบให้ระบุที่อยู่เซิร์ฟเวอร์เป็น
vpn.chula.ac.th แล้ ว คลิ ก OK จากนั้ น คลิ ก Done จะพบ
หน้าจอดังนี้
ให้คลิกที่ไอคอน
ที่ มุ ม มุ ม บนซ้ า ยเพื่ อ จะ
กลั บไปหน้ าจอก่อ นหน้ า
ดังภาพ

- บนสมาร์ทโฟน ให้เปลี่ยน AnyConnect VPN จาก On
เป็น Off หรือ เรียก AnyConnect ทีเ่ ปิดใช้งานค้างอยู่ขึ้นมา
จะปรากฏหน้าจอให้คลิก Disconnect ดังภาพ

หากพบปัญหาการใช้งาน
- VPN หรือการขอรับ Account โปรดติดต่อสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์: 0-2218-3314 หรือ อีเมล: help@chula.ac.th
- “CU Ref” โปรดติดต่อภารกิจสนับสนุนการวิจยั สานักงานวิทยทรัพยากร
โทรศัพท์: 0-2218-2930 หรือ อีเมล: rss@car.chula.ac.th 
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