กลุ่มงานบริ การระบบเครื อข่ายและสื อสาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
Guideline: VPN-14

พรพิทกั ษ์ สันติภาพถาวร โทร. 074282129
พฤศจิกายน 2556
เวอร์ชนั : 1.00

ขันตอนการติดตัง L2TP/IPSec VPN Client สํ าหรับเครื%องผู้ใช้ ทเี% ป็ นระบบปฏิบัติการ
Windows 7

1. ประวัติการแก้ ไข
เวอร์ชนั 1.00: 6 พ.ย. 2556 : ต้นฉบับ
2. จุดประสงค์
2.1. สําหรับเชือมต่อ VPN จากเครื องผูใ้ ช้ทีอยูน่ อกเครื อข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เพือ
ทําให้เครื องของผูใ้ ช้เสมือนกับอยูภ่ ายในเครื อข่ายมหาวิทยาลัย ฯ เช่น เชื อมต่อ VPN
จากเครื องทีบา้ นผ่าน ADSL หรื อเชื อมต่อ VPN จากเครื อข่ายของหน่ วยงานอืนๆ
ในขณะทีทา่ นได้เดินทางไปทําธุรกิจใดๆ
2.2. การเชื อมต่อ VPN ข้างต้นนีP เหมาะสําหรับผูใ้ ช้ทีมีความจําเป็ นต้องใช้งานใดๆ ซึ งเป็ น
งานทีถูกกําหนดว่ามีสิทธิTใช้ได้เฉพาะในอินทราเน็ตมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เท่านัPน
เช่น การค้นหาข้อมูลจากวารสาร e-journal เป็ นต้น
3. ข้ อกําหนดของเครื%องผู้ใช้
3.1. ใช้ระบบปฏิบตั ิการ Windows 7
หมายเหตุ : ในกรณี ทีเครื องผู้ใช้ สามารถติดตัง OpenVPN ได้ และสามารถใช้ งาน OpenVPN ผ่ านเครื อข่ าย
ของผู้ใช้ ได้ ขอแนะนําให้ ใช้ งาน OpenVPN มากกว่ า L2TP/IPSec VPN เนื องจากการใช้ งานผ่ าน OpenVPN
จะรวดเร็ วกว่ า L2TP/IPSec VPN (สามารถดูวิธีการติดตัง OpenVPN จากเอกสารที ทางศูนย์ คอมฯ จัดไว้ )

4. ขันตอนการติดตัง
4.1. เริ มจากคลิกที “Start” และเลือก “Control Panel” ดังรู ปข้างล่าง

2
2

1

4.2. ในหน้าต่าง “Control Panel” ตรง “View by” เลือกเป็ น “Large icons” แล้วคลิกที
“Network and Sharing Center” ดังรู ปข้างล่าง

1

2

4.3. ปรากฏหน้าต่าง “Network and Sharing Center” ให้คลิกที “Setup a new connection or
network” ดังรู ปข้างล่าง

3

4.4. ปรากฏหน้าต่าง “Choose a connection option” ให้คลิกที “Connect to a workplace. Set
up a dial-up or VPN connection to your workplace” และคลิกปุ่ ม “Next” ดังรู ปข้างล่าง

1

2

4.5. ปรากฏหน้าต่าง “How do you want to connect ?” ให้คลิกที “Use my Internet
connection (VPN)” ดังรู ปข้างล่าง

4

4.6. ปรากฏหน้าต่าง “Type the Internet address to connect to” ในช่อง “Internet address”
ให้ป้ อนคํา ว่า “vpn.psu.ac.th” ในช่ อง “Destination name” ให้ป้ อนคํา ใดๆ เช่ น
“PSUVPN” แล้วคลิกให้มีเครื องหมายถูกทีหน้าข้อความ “Don’t connect now; just set it
up so I can connect later” และคลิกปุ่ ม “Next” ดังรู ปข้างล่าง

1
2

3
4

4.7. ปรากฏหน้าต่าง “Type your user name and password” ในช่อง “User name” ให้ป้อนชือ
บัญชี PSU Passport ของผูใ้ ช้ ในช่อง “Password” ให้ป้อนรหัสผ่านบัญชี PSU Passport
คลิ กทีหน้าข้อความ “Remember this password” ให้มีเครื องหมายถูก และคลิกปุ่ ม
“Create” ดังรู ปข้างล่าง

5

1 ป้ อนชือบัญชี PSU Passport ของผูใ้ ช้
2 ป้ อนรหัสผ่านบัญชี PSU Passport
3

4

4.8. ปรากฏหน้าต่าง “The connection is ready to use” ให้คลิกปุ่ ม “Close” ดังรู ปข้างล่าง

4.9. กลับมาทีหน้าต่าง “Network and Sharing Center” ให้คลิกที “Change adapter settings”

6

4.10. ปรากฏหน้าต่าง “Network Connections” ให้คลิกขวาทีไอคอนชือ “PSUVPN” หรื อชือที
กําหนดไว้ก่อนหน้านีP ในเมนู ให้คลิกที “Properties”

1 คลิกขวา

2

4.11. ปรากฏหน้าต่าง “PSUVPN Properties” ในช่อง “Host name or IP address“ ให้ป้อนคําว่า
“vpn.psu.ac.th” และคลิกทีแท็ป “Options” ดังรู ปข้างล่าง

7
2

1

4.12. ในแท็ป “Options” ให้คลิกทีหน้าข้อความ “Include Windows logon domain” เอา
เครื องหมายถูกออก และคลิกทีแท็ป “Security” ดังรู ปข้างล่าง
2

1

4.13. ในแท็ป “Security” ในช่อง “Type of VPN” ให้คลิกเลือกเป็ น “Layer 2 Tunneling
Protocol with IPsec (L2TP/IPSec)” และคลิกทีปุ่ม “Advanced settings” ดังรู ปข้างล่าง

8

1 เลือกให้เป็ นรายการนีP
2

4.14. ปรากฏหน้าต่าง “Advanced Properties” คลิ ก เลื อกที “Use preshared key for
authentication” โดยในช่อง “Key” ให้ป้อนคําว่า “vpn key” (วีพีเอ็นวรรคคีย)์ และคลิก
ปุ่ ม “OK”

1
2

3

4.15. คลิกทีแท็ป “Networking” เมือปรากฏกรอบหน้าต่างของ “This connection uses the
following items:” ให้คลิกเอาเครื องหมายถูกออกให้หมด คงเหลือไว้แต่ทีหน้าข้อความ
“Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” เท่านัPน แล้วคลิกปุ่ ม “OK”

9
1

2

3

4.16. กลับมาทีหน้าต่าง “Network Connections” ให้ปิดหน้าต่างนีPโดยคลิกปุ่ มปิ ด เป็ นอันว่าได้
ตัPงค่า L2TP/IPSec VPN เสร็ จ

4.17. เริ มเชือมต่อ L2TP/IPSec VPN โดยคลิกทีรูปไอคอนเครื อข่ายทีอยูใ่ นทาสค์บาร์ มุมล่าง
ขวาของจอ (ไอคอนจะเป็ นรู ปจอคอมพิวเตอร์ หรื อเป็ นรู ปสัญญาณเครื อข่ายไร้สาย) เมือ
ปรากฏเมนู ยอ่ ย ให้คลิ กขวาทีชือ “PSUVPN” แล้วคลิ กทีรายการ “Connect” ดังรู ป
ข้างล่าง

10

3
2 คลิกขวา

1 คลิกรู ปจอคอมฯ หรื อรู ปเครื อข่ายไร้สาย

4.18. ปรากฏหน้าต่าง “Connect PSUVPN” คลิกปุ่ ม “Connect” ดังรู ปข้างล่าง

4.19. ถ้าสามารถเชื อมต่อ L2TP/IPSec VPN สําเร็ จ หน้าต่างการเชือมต่อจะหายไป ผูใ้ ช้รัน
โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เปิ ดเว็บไซต์ www.clib.psu.ac.th สําหรั บทําการค้นหา EJournals หรื อ E-Databases ทีตอ้ งการ ดังรู ปข้างล่าง

11

1

2

4.20. ในกรณี ทีปรากฏหน้าต่าง “Set Network Location” ให้คลิกเลือกที “Public network” ดัง
รู ปข้างล่าง

4.21. ปรากฏหน้าต่างทีมีขอ้ ความแจ้งว่า “The network location is now Public” ให้คลิกปุ่ ม
“Close” ดังรู ปข้างล่าง

12

4.22. เมือต้องการเลิกใช้งาน L2TP/IPSec VPN ให้คลิกทีรูปไอคอนเครื อข่ายทีอยูใ่ นทาสค์บาร์
มุมล่างขวาของจอ (ไอคอนจะเป็ นรู ปจอคอมพิวเตอร์ หรื อเป็ นรู ปสัญญาณเครื อข่ายไร้
สาย) ปรากฏเมนูยอ่ ย ให้คลิกขวาทีชือ “PSUVPN” แล้วคลิกทีรายการ “Disconnect” ดัง
รู ปข้างล่าง

3
2 คลิกขวา

1 คลิกรู ปจอคอมฯ หรื อรู ปเครื อข่ายไร้สาย

4.23. หลังจาก disconnect จาก VPN แล้ว ผูใ้ ช้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ

