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ข้ันตอนการใชงานบริการ VPN ของคณะวิศวกรรมศาสตร มธ. 

 VPN (Virtual Private Network  เปนบริการท่ีศูนยคอมพิวเตอรฯ มีไวเพ่ือให อาจารย, นักศึกษา 

สามารถใชงานระบบตาง ๆ เชน Intranet ท่ีจําเปนตองใช IP Address ภายในคณะฯ ผานเครือขายสาธารณะเชน 

อินเทอรเน็ต เพ่ือการเขาถึงขอมูลท่ีอยูภายในคณะฯ เชน Aspen License, MATLAB License 

ผูขอใชบริการ VPN ตองไดสิทธิ์การใช Wireless ของคณะฯ และไดรับการอนุมัติการใชจาก ผูอํานวยการ

ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ โดยอาจารย เจาหนาท่ีสามารถใช Account ของคณะในการเชื่อมตอ VPN ได 

สวนนักศึกษาท่ีตองการใชงานใหแจงอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยประจําวิชา หรือติดตอภาควิชาของทาน                    

เพ่ือดําเนินการขอสิทธิ์ในการเชื่อมตอ VPN ซ่ึงระบบ VPN นี้สามารถใชงานไดท้ังระบบปฏิบัติการ Windows 

(32/64bit และ MAC (32/64bit  

1.1  ข้ันตอนการใชงานบริการ VPN 

1.1 การติดตั้ง Global Protect Agent จะติดต้ังครั้งเดียวหลังจากนั้นจะใชงานผาน โปรแกรมดังกลาว

ในภายหลัง ผูใชบริการตองใชงานบนเครือขายอินเทอรเน็ตเปด Browser (IE, Microsoft Edge, Firefox, Google 

Chrome  เขาไปท่ี URL: https://access.engr.tu.ac.th 

1.2 หนาจอ Login จะปรากฏใหใสชื่อ user/password ท่ีไดรับจากศูนยคอมพิวเตอรฯ (รหัสท่ีใชเขา 

ENGR_WiFi  และคลิกปุม “Login” ดังภาพท่ี 2 

 

ภาพท่ี 2 กรอก user/password ท่ีไดรับจากศูนยคอมพิวเตอรฯ 

1.3 หลังจาก login ไดจะแสดงรายการระบบปฏิบัติการท่ีใชในการเชื่อมตอ โดยใหตรวจสอบ

ระบบปฏิบัติการและเวอรชั่นใหตรงกับระบบปฏิบัติการท่ีใชในเครื่องของทาน ดังภาพท่ี 3 (ข้ันตอนการตรวจสอบ

ระบบปฏิบัติการดูในหนาท่ี 8  

 

 

62XXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 

https://access.engr.tu.ac.th/
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ภาพท่ี 3 ระบบปฏิบัติการ 

1.4 คลิกโปรแกรมท่ีตองการ (ในตัวอยางคือ Windows 64 bit  จากนั้นคลิก “Save File” และบันทึก

ไฟลไวใน Folder หรือ Drive ตามตองการในเครื่องของทาน 

 

ภาพท่ี 4 เลือกบันทึกโปรแกรมท่ีตรงกับระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร 

1.5 เม่ือ Download โปรแกรมเสร็จแลว ใหติดตั้งไฟลท่ี Download มา โดยมีข้ันตอนดังภาพท่ี 6 

 

ภาพท่ี 5 ไฟลสําหรับติดตั้ง 

คลิก “Save”ในตําแหนงท่ีตองการ 

ตัวอยาง ระบบปฏิบัติการ 

Windows10 (64 bit  

ดับเบ้ิลคลิกท่ีไฟล เพ่ือติดตั้งโปรแกรม 
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ภาพท่ี 6 ข้ันตอนการติดตั้ง GlobalProtect 

1.6 หลังติดตั้งโปรแกรมเรียบรอยแลวจะมีไอคอน GlobalProtect ดังภาพท่ี 7 (ตัวอยางการเปด

โปรแกรมจาก Windows 10  

 

ภาพท่ี 7 ข้ันตอนเขาสูโปแกรม GlobalProtect 

คลิกปุม “Start” 

GlobalProtect  

1.คลิกปุม “Next>”  

2.Part สําหรับติดตั้งโปรแกรม  

3.คลิกปุม “Next>” 

4.คลิกปุม “Next>” 

5.คลิกปุม “Close” เม่ือติดตั้ง

โปรแกรมเรียบรอยแลว 
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1.7 เม่ือคลิกท่ีโปรแกรม “GlobalProtect” จะแสดงหนาตางท่ีมุมขวาของจอภาพ ใหกรอก Portal 

address ในชอง access.engr.tu.ac.th จากนั้นคลิก “Connect” 

 

ภาพท่ี 8 กรอก Portal address 

 1.8 ใส Username /Password ท่ีใชงานอินเทอรเน็ต จากนั้นคลิกปุม “Sign In” ดังภาพท่ี 9 

 

ภาพท่ี 9 ใส Username /Password ท่ีใชงานอินเทอรเน็ต 

 1.9 ถาการเชื่อมตอสําเร็จ Status จะแสดงสถานะ Connected ดังภาพท่ี 10 เพียงเทานี้ทานก็สามารถ

ใชโปรแกรมตาง ๆ ได 

 

ภาพท่ี 10 แสดงสถานะเชื่อมตอ หลังเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม 

 

 

 

access.engr.tu.ac.th 

62XXXXXXXX 

………. 

แสดงสถานะวาสามารถเชื่อมตอได 
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2. ข้ันตอนหยุดการใชงานโปรแกรม  

2.1 เม่ือตองการเลิกใชงาน ใหคลิกขวาท่ี “ไอคอนรูปโลกสีเขียว” ท่ี Taskbar เลือก “Disconnect”                 

ดังภาพท่ี 11 และภาพท่ี 12 

 

ภาพท่ี 11 วิธีเลือกไอคอนแสดงสถานะการเชื่อมตอ 

  

ภาพท่ี 12 วิธีหยุดการเชื่อมตอ 

3. ข้ันตอนการเรียกใชงานโปรแกรม 

3.1 การใชงาน VPN หลังจากติดตั้ง Global Protect Agent แลว ในครั้งตอไปใหคลิกท่ี “รูปโลกสีเทา” 

บน Taskbar จะแสดงโปรแกรมข้ึนมา ใหเลือกปุม “Connect” ซ่ึงโปรแกรมจะจดจําชื่อผูใชครั้งลาสุดไว โดยไมตอง

กรอก Username และ Password ใหม ดังภาพท่ี 13 และภาพท่ี 14 

 

ภาพท่ี 13 วิธีเลือกไอคอนเพ่ือเชื่อมตอ 

ไอคอนแสดงสถานะการเชื่อมตอ 

 

 

คลิก “Disconnect” เม่ือเลิกใชงาน 

 

 

คลิกเลือกไอคอน  
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ภาพท่ี 14 คลิกปุม “Connect” เพ่ือเชื่อมตอ VPN 

4. วิธีการตั้งคาโปรแกรม 

หากตองการเปลี่ยนชื่อผูใชงาน หรือปรับเปลี่ยนคาตาง ๆ ก็สามารถทําไดดังนี้  

 4.1 คลิกเลือกท่ีไอคอนรูปฟนเฟอง   จะปรากฏหนาตางการต้ังคาของโปรแกรมดังภาพท่ี 15 และ

ภาพท่ี 16 จากนั้นถาตองการเปลี่ยนชื่อผูใชใหมใหคลิกท่ีปุม “Sign Out” เพ่ือหยุดการใชงานในชื่อผูใชนี้ 

     

ภาพท่ี 15 คลิกไอคอน “Setting” 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16 หนาตางการตั้งคาของโปรแกรม 

 4.2 จากนั้นใหทําข้ันตอนการเชื่อมตอใหมอีกครั้ง เหมือนข้ันตอนท่ี 1.7 และใสชื่อผูใชท่ีตองการ 

คลิกปุม “Connect”  

ไอคอนแสดงสถานะวาสามารถเชื่อมตอ VPN ได 

คลิกไอคอน  คลิกเลือก ““Setting” 

XXXXXXXX 

คลิกปุม “Sign Out” 
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หมายเหต ุ 

ข้ันตอนการตรวจสอบระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร 

 - คลิกขวาท่ีไอคอน “This PC”       จะมีแถบเมนูแสดงข้ึนมาใหคลิกเลือก “Properties” ดังภาพท่ี 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 ข้ันตอนการเปดดูขอมูลคอมพิวเตอร 

 - จะปรากฏหนาตางรายละเอียดคอมพิวเตอร ใหดูรายละเอียดดังภาพ 

 

ภาพท่ี 18 วิธีการดูระบบปฏิบัติการและเวอรชั่นท่ีใชงาน 

 

 

เลือก “Properties” 

คลิกขวาท่ีไอคอน “This PC” 

ประเภทของเวอรชั่น

ระบบปฏิบัติการท่ีใช คือ 64 bit 

 


