CUNET VPN Service
เป็ นบริ การที่ทาํ ให้ ผูใ้ ช้บริ การจากภายนอกมหาวิทยาลัย (เช่น
ใช้งานจากอินเทอร์ เน็ตแบบ ADSL) เสมือนใช้งานเครื อข่าย
คอมพิ วเตอร์ จ ากภายในมหาวิท ยาลัย ทั้ง นี้ เพื่อ ประโยชน์
ในการใช้บริ การฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจยั , การเข้าถึง File
Sharing, การเข้าถึง Print Server, หรื อการเข้าถึงเครื่ องแม่ข่าย
ที่อยูภ่ ายในมหาวิทยาลัย
ผูใ้ ช้สามารถใช้บริ การนี้ได้โดยทําการติดตั้งโปรแกรม Cisco
AnyConnect VPN Client
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://www.it.chula.ac.th
2. ไปทีเ่ มนู บริการ เลือก บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
แบบเสมือน (CUNET VPN service)
3. กดลิงค์ที่ โปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client
4. รันโปรแกรมเพื่อเข้าสู่ กระบวนการติดตั้ง
(รายละเอียดการติดตั้ง อ่านเพิ่มเติมได้ที่
http://www.it.chula.ac.th/sites/default/files/file/Anyconnect.pdf)

CUNET VPN Service

(ต่ อ)

การเรียกใช้ งาน CUNET VPN Service
1. สัง่ รันโปรแกรม Cisco
AnyConnect VPN Client
จากปุ่ ม Start
2. ตั้งค่า Connect to เป็ น

vpn.chula.ac.th
3. ใส่ Username และ
Password สําหรับเข้าใช้งาน
(Username จากบริ การ CUNET)

แล้วกดปุ่ ม Connect
เพีย งเท่ า นี้ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ ข องท่ า นจะกลายเป็ นเสมื อ น
เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ ที่อยู่ในจุฬาฯ ทันที และ พร้ อมสํ าหรั บ
การใช้ งานฐานข้ อมูลต่ าง ๆ
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4. หลังจากเลิกใช้งานแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Disconnect เพื่อยกเลิก
การเชื่อมต่อ

หากพบปั ญหาการใช้ งาน VPN โปรดติดต่ อ
สํ านักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ชั้น 4 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุ งเทพฯ
10330
โทรศัพท์ : 0-2218-3314
โทรสาร : 0-2218-3338
คําแนะนํา : webmaster@it.chula.ac.th

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ติ ด ต่ อ

อโนชา เล่ าพิทักษ์

ห้ องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
อาคารอนุ สรณ์ 50 ปี ชั้ น 7
0 2218 5726-30

E-mail:anocha@acc.chula.ac.th

ห้ องสมุ ด คณะพาณิช ยศาสตร์ แ ละการบัญชี

http://library.acc.chula.ac.th
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Web VPN Service
1. เข้าไปที่ https://vpn.chula.ac.th จะปรากฏหน้าต่าง
Security certificate ให้เลือก Continue to this website (not
recommended.) ดังภาพ

3. เมื่อ Login ได้แล้ว จะเข้าสู่ Homepage จุฬาฯ และปรากฏ
ช่องสําหรับป้ อน URL ด้านบน ให้พิมพ์ URL ที่ตอ้ งการ

การใช้ งาน CU Reference Database
จากภายนอกมหาวิทยาลัย
เพี ย งมี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อข่ า ยจากแหล่ ง ใดก็ ไ ด้
ที่สาํ หรับติดต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่ องอื่น ๆ ท่านก็สามารถ

จากตัว อย่า งจะเข้า สู่ เ ว็บ ไซต์ข องห้อ งสมุ ด พิ ม พ์

ทํางานค้นคว้ารายงานทางวิชาการอยูก่ บั บ้านหรื อที่ทาํ งาน

library.acc.chula.ac.th และคลิกปุ่ ม Browse

ของท่ า น โดยไม่ ตอ้ งมาเข้า ห้อ งสมุ ด เพื่ อ ทํา การสื บ ค้น
แหล่งข้อมูลที่ตอ้ งใช้อา้ งอิงต่าง ๆ
ทั้งนี้ จากการที่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศมี ก ารขยายตัว เข้า ไปในงานต่ า ง ๆ มากมาย
จนกระทั่ง ทุ ก วัน นี้ สิ่ ง ที่ ก ล่ า วมาต่ า ง ๆ ข้า งต้น นั้ น
กลายเป็ นความจํา เป็ นพื้ น ฐานของคนในสมัย ใหม่
โดยเหตุดงั กล่าว ทางห้องสมุดได้นาํ เทคโนโลยีเหล่านี้
มาประยุก ต์ใ ช้เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกสบาย ซึ่ ง จะ
ทํา ให้ ท่ า นสามารถทํา งานอยู่ กั บ บ้ า นหรื อ ที่ ใ ดก็ ไ ด้
โดยไม่ ต้อ งมาสื บ ค้ น ในห้ อ งสมุ ด จริ ง
สามารถทํา ได้ 2 วิธี
1. Web VPN Service
2. CUNET VPN Service

2. เมื่อเข้าสู่หน้าต่าง Login ให้พิมพ์ Username และ Password
ตาม Account จากบริ การ CUNET ของ “สํานักไอที” จากนั้น
คลิกปุ่ ม Login
Username
จากบริการ CUNET
กรณีของอาจารย์ /บุคลากร
Username : name (ใช้รหัสจากบริ การ CUNET)
Password : ใช้ Passwords จากบริ การ CUNET
(กรณี ไม่ มีรหั สผ่ านติดต่ อขอได้ ที่
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0-2218-3314)
กรณีของนิสิต
Username : 50123456 (ใช้รหัสนิสิต 8 ตัวแรก)
Password : ใช้ Passwords ที่ใช้ลงทะเบียนเรี ยน

4. จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด พร้อมปรากฏแถบเครื่ องมือ
การใช้งานของ Web VPN
(รายละเอียดเพิม่ เติม http://library.acc.chula.ac.th/manual/webvpn.pps)

