กลุ่มงานบริ การระบบเครื อข่ายและสื่ อสาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
Guideline: VPN-12

พรพิทกั ษ์ สันติภาพถาวร โทร. 074282129
มกราคม 2556
เวอร์ชนั : 1.00

ขั้นตอนการติดตั้ง VPN Client สาหรับเครื่องผู้ใช้ ทเี่ ป็ นระบบปฏิบัติการ Android 4

1. ประวัติการแก้ไข
เวอร์ชนั 1.00: 11 ม.ค. 2556 : ต้นฉบับ
2. จุดประสงค์
2.1. สาหรับเชื่อมต่อ VPN จากเครื่ องผูใ้ ช้ที่อยูน่ อกเครื อข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เพื่อ
ทาให้เครื่ องของผูใ้ ช้เสมือนกับอยู่ภายในเครื อข่ายมหาวิทยาลัย ฯ เช่ น เชื่ อมต่อ VPN
จากเครื่ องที่ บา้ นผ่าน ADSL หรื อเชื่ อมต่อ VPN จากเครื อข่ายของหน่ วยงานอื่ นๆ
ในขณะที่ท่านได้เดินทางไปทาธุ รกิจใดๆ
2.2. การเชื่ อมต่อ VPN ข้างต้นนี้ เหมาะสาหรับผูใ้ ช้ที่มีความจาเป็ นต้องใช้งานใดๆ ซึ่ งเป็ น
งานที่ถูกกาหนดว่ามีสิทธิ์ ใช้ได้เฉพาะในอินทราเน็ตมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เท่านั้น
เช่น การค้นหาข้อมูลจากวารสาร e-journal เป็ นต้น
3. ข้ อกาหนดของเครื่องผู้ใช้
3.1. ใช้ระบบปฏิบตั ิการ Android 4
4. ขั้นตอนการติดตั้ง
4.1. จากหน้าจอ home เลื่อนหน้าจอเพื่อหาและเลือก “Settings”
4.2. ในส่ วน “WIRELESS AND NETWORKS” เลือก “More…”
4.3. เลือก “VPN” ดังรู ปข้างล่าง
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4.4. เลือกที่ “Add VPN profile” ดังรู ปข้างล่าง (หรื อเลือกที่ “Add VPN network”)

4.5. ถ้าเครื่ องแจ้งว่า “You must set a lock screen PIN or password before you can use
credential storage” ให้เลือกปุ่ ม “OK”
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4.6. จะปรากฏหน้าจอการตั้งค่า ภายใต้หัวข้อ “Name” ให้ป้อนคาว่า PSU ภายใต้หัวข้อ
“Type” ให้เปลี่ยนค่าเป็ น L2TP/IPSec PSK ภายใต้หวั ข้อ “Server address” ให้ป้อนคาว่า
vpn.psu.ac.th ภายใต้หวั ข้อ “IPSec pre-shared key” ให้ป้อนคาว่า vpn key เมื่อตั้งค่า
เสร็ จให้เลือกที่ “Save” ดังรู ปข้างล่าง

1 ป้ อนคาว่า PSU หรื อคาใดๆ
2 เปลี่ยนค่าเป็ น L2TP/IPSec PSK
3 ป้ อนคาว่า vpn.psu.ac.th

4 ป้ อนคาว่า vpn key
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4.7. จะปรากฏชื่อ VPN ที่กาหนดไว้ ให้เลือกที่ชื่อ VPN ดังกล่าว เพื่อจะเชื่อมต่อ VPN
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4.8. จะปรากฏหน้าต่าง “Connect to” ให้ป้อนชื่อบัญชี PSU Passport ในช่อง “Username”
ป้ อนรหัสผ่าน PSU Passport ในช่อง “Password” เลือกให้มีเครื่ องหมายถูกหน้าข้อความ
“Save account information” เมื่อป้ อนเสร็ จ เลือก “Connect” ดังรู ปข้างล่าง

1 ป้ อนชื่อบัญชี PSU Passport ของตนเอง
2 ป้ อนรหัสผ่าน PSU Passport ของตนเอง
3 เลือกให้มีเครื่ องหมายถูก
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4.9. ถ้าสามารถเชื่ อมต่อ VPN ได้สาเร็ จ จะปรากฏไอคอนกุญแจในแทบบนด้านซ้าย และ
ข้อความบอกสถานะจะเปลี่ยนเป็ นคาว่า “Connected” ดังรู ปข้างล่าง
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4.10. ใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เปิ ดเว็บไซต์ www.clib.psu.ac.th สาหรับทาการค้นหา EJournals หรื อ E-Databases ที่ตอ้ งการ ดังรู ปข้างล่าง
1

2

4.11. ในขณะใช้งาน VPN อยู่ ผูใ้ ช้สามารถใช้งานเครื่ องตนเองเสมือนกับว่าผูใ้ ช้กาลังใช้งาน
อยูใ่ นอินทราเน็ตเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ อย่างไรก็ตาม ความเร็ วใน
การรับส่ งข้อมูลจะช้ากว่าการที่ท่านใช้งานอยูใ่ นอินทราเน็ตจริ งๆ
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4.12. เมื่อต้องการเลิกใช้งาน VPN ให้เลือกที่ชื่อ VPN เพื่อให้ปรากฏหน้าต่างแสดงข้อมูลการ
เชื่อมต่อ แล้วเลือก Disconnect ดังรู ปข้างล่าง

4.13. หลังจาก disconnect จาก VPN แล้ว ผูใ้ ช้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ

