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การติดตั้ง VPN ของมหาวิทยาลัยศิลปากรบน Windows 10 

 เม่ือผู)ใช)บริการต)องการสืบค)นข)อมูลจากฐานข)อมูลออนไลน;ต<าง ๆ ท่ีสำนักหอสมุดมีให)บริการ ในขณะ

ท่ีใช)งานจากภายนอกเครือข<ายอินเตอร;เน็ตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู)ใช)บริการจำเปMนต)องเช่ือมต<อผ<าน VPN 

ของมหาวิทยาลัยก<อน 

 โดยจะแสดงการติดต้ังและใช)งานบน Windows 10 และข้ันแรกเคร่ืองคอมพิวเตอร;ของผู)ใช)บริการ 

Windows 10 ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ ควรท่ีจะ Update Windows เสียก<อนให)เรียบร)อย แล)วติดต้ัง App ช่ือ Check 

Point Capsule VPN 

 

 ข้ันตอนการติดต้ัง VPN เพ่ือใช7งานฐานข7อมูลออนไลน=มี 3 ข้ันตอนคือ 

 ข้ันตอนท่ี 1 ติดต้ัง App ช่ือ Check Point VPN จาก Microsoft Store 

 ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดค<า VPN เพ่ือเช่ือมต<อเครือข<ายมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ข้ันตอนท่ี 3 กำหนดค<า Manual Proxy Server 
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ข้ันตอนท่ี 1 ติดต้ัง App ช่ือ Check Point VPN จาก Microsoft Store มีข้ันตอนดังน้ี 

1. เปuดโปรแกรม Microsoft Store โดยคลิกท่ี  แล)วคลิกท่ี  

2. ในช<อง  ให)พิมพ;คำว<า Check Point จะปรากฏรายช่ือ ให)คลิกท่ี Check Point Capsule VPN 

  

 

 

3. คลิกปุyม เพ่ือติดต้ัง app น้ี หลังจากน้ันโปรแกรมกำลังดาวน;โหลดและติดต้ัง 

 

คลิกที่นี่เพื่อติดตั้ง 

คลิกที่นี่เพื่อติดตั้ง 
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4. หลังจากน้ันจะปรากฏหน)าต<างให) Sign in ให)คลิก เพ่ือไม<ต)อง Sign in  

 

 

5. หลังจากน้ันจะทำการติดต้ัง app Check Point Capsule VPN 

 

 

 

กำลังติดตั้ง 
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7. เม่ือติดต้ังเรียบร)อยแล)ว ปุyมจะเปล่ียนจาก เปMน  

 

และปรากฏหน)าต<างปรากฏอยู<ท่ีมุมล<างขวามือ แสดงว<า ติดต้ังเรียบร)อยแล)ว 

 

8. ปuดหน)าต<าง Microsoft Store   
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ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดคWา VPN เพ่ือเช่ือมตWอเครือขWายมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 กำหนดคWาคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว หลังจากติดต้ัง App Check Point Capsule VPN สำเร็จ 

1.. หลังจากติดต้ังเรียบร)อยแล)ว จะต)องกำหนดค<าการเข)าใช)งานเครือข<ายคอมพิวเตอร;ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรเสียก<อน โดยคลิกท่ี  (Notifications balloon) ท่ีมุมล<างขวามือ 

 

2. ปรากฏหน)าต<าง ให)คลิกท่ี  
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3. หลังจากน้ันให)คลิก  

 

4. จะปรากฏหน)าต<าง ดังภาพ 

 

ให)ใส<ข)อมูลดังน้ี  

- VPN provider ให)เลือก Check Point Capsule VPN 

- Connection name ใส< SU-VPN 

- Server name or address ใส< vpn-gw.su.ac.th 

- คลิกปุyม  หน)าต<างน้ีจะหายไป 
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ข้ันตอนท่ี 3 กำหนดคWา Manual Proxy Server 

 กำหนดคWา Manual Proxy Server คร้ังแรกเพียงคร้ังเดียวเทWาน้ัน หลังจากกำหนดคWา VPN จาก

ข้ันตอนท่ี 2 เรียบร7อยแล7ว  

 หลังจากกำหนดค<า VPN เรียบร)อยแล)ว จำเปMนต)องกำหนดค<า Manual Proxy Server เพ่ือให)

สามารถเข)าใช)งานฐานข)อมูลออนไลน;ได) โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
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1. ให)คลิกท่ี  ดังภาพ 

 

 

2. ให)เล่ือนหน)าต<างลงมา จนเห็น Manual Proxy setup ดังภาพ 
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3. กำหนดค<าต<าง ๆ ดังน้ี 

 -  Use a proxy server จาก    เปMน    

 -  Address ใส< proxy.su.ac.th 

 - Port ใส< 8080 

 -  คลิกปุyม  

 - เม่ือคลิกปุyม Save เรียบร)อย หน)าต<างไม<มีการเปล่ียนแปลง 
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4. หลังจากน้ัน ให7  เปhน  กWอน เน่ืองจากยังไมWได7เช่ือมตWอ 

VPN ให7ปiด proxy server หากไมW off จะทำให7ไมWสามารถใช7งานเว็บตWาง ๆ ได7 

 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีปuดหน)าต<าง VPN ไปแล)ว จากภาพในข)อ 1 สามารถเปuดข้ึนได) ดังน้ี 

ก.. ให)คลิกท่ี   (Notifications balloon) ท่ีมุมล<างขวามือ 
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ข. ปรากฏหน)าต<าง ให)คลิกท่ี  และทำตามข้ันตอนตามข)อ 1 
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การเชื่อมตGอ VPN มหาวิทยาลัยศิลปากรบน Windows 10 

 จะทำ 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรกเช่ือมต<อ VPN หลังจากน้ันเปuด Proxy โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. คลิกท่ี ไปท่ี  (Notifications balloon) ท่ีมุมล<างขวามือ 

 

2. ปรากฏหน)าต<าง ให)คลิกท่ี  
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3. คลิกท่ี  

 

4. คลิกปุyม  

 

5. จะปรากฏคร้ังแรกเท<าน้ัน เพ่ือให)ต้ังค<าการเช่ือมต<อผ<าน VPN ในช<อง Select authentication method 

ให)เลือก  ตามภาพ แล)วคลิกปุyม   
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6. จะปรากฏคร้ังแรกเท<าน้ัน คลิกปุyม  

 

7. หลังจากน้ัน จะให)ใส< User name และ Password ทุกคร้ังท่ีมีการเช่ือมต<อ VPN 

 

หมายเหตุ Username ได)จากศูนย;คอมพิวเตอร;หรือสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี กำหนดให) 
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8. หลังจากน้ัน จะปรากฏหน)าต<างดังภาพ แสดงว<า สามารถเช่ือมต<อได)สำเร็จ 

 

 

9.. เม่ือเช่ือมต<อ VPN สำเร็จแล)ว ให)เปuด Proxy โดยคลิกท่ี  
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10. เล่ือนหน)าต<างลงมา และคลิกให) Manual proxy setup เปMน  ดังภาพ 

 

 

11. หลังจากน้ัน เปuดเว็บเบราว;เซอร; เช<น Google Chrome หรือ Microsoft Edge เพ่ือใช)งานในการค)นหา

ข)อมูลจากฐานข)อมูลออนไลน;  
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ยกเลิกการเชื่อมตGอ VPN มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. คลิกท่ี ไปท่ี  (Notifications balloon) ท่ีมุมล<างขวามือ 

 

2. ปรากฏหน)าต<าง ให)คลิกท่ี  
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3. ให)ปuด Proxy เสียก<อน โดยคลิกท่ี  

 

4. เล่ือนหน)าต<างลงมา และคลิกให) Manual proxy setup เปMน  ดังภาพ 
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5. ไปท่ี VPN โดยคลิกท่ี  

 

6. คลิกท่ี   

 

7. และให)คลิกปุyม   
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6. เม่ือยกเลิกการเช่ือต<อสำเร็จ จะปรากฎดังภาพ 

 


