คู่มือการใช้ งาน การติดตั้ง SSL VPN Client
ตัวติดตั้ง SSL VPN Client ใช้สำหรับสร้ ำงกำรเชื่ อ มต่อ เครื อข่ำย VPN เพื่อ ให้ไ ด้รับไอพีของ
มหำวิทยำลัย หัวเฉียวฯ โดยผูใ้ ช้งำนจำเป็ นต้องมี Username และ Password ซึ่ งจะใช้ในกำร Login เขำมำใช้
งำนจำกที่ตำ่ งๆ ภำยนอกมหำวิทยำลัย ผ่ำนระบบ Internet โดยไม่จำกัด ISP หรื อรู ปแบบกำรเชื่อมต่อ

ขั้นตอนในการขอ Username และ Password มีดงั นี้
1. สำหรับนักศึกษำ / อำจำรย์ / เจ้ำหน้ำที่ที่เคยทำกำรขอ Username/Password สำหรับกำรใช้งำน
HCU Wireless, E-mail หรื อ Account สำหรับกำร Dial-up Internet ผ่ำน Modem ของมหำวิทยำลัย หัวเฉี ยวฯ
แล้วจะสำมำรถใช้ Username/Password เดียวกันได้
2. ในกรณี ที่ยงั ไม่เคยขอ Username/Password ให้กรอกแบบคำขอบัญชีผใู ้ ช้เครื อ ข่ำย HCU-Net
(สำหรับบุคลำกรสำมำรถ Download แบบคำขอได้จำก Intranet ของมหำวิทยำลัย ในหัวข้อบริ กำรผ่ำน
ระบบเครื อข่ำย -> แบบฟอร์มขอ User Account)
3. ไม่สำมำรถใช้งำน Username เดียวกันในเวลำเดียวกันได้เนื่ องจำกกำหนด 1 Username ต่อ 1
ผูใ้ ช้งำนเท่ำนั้น

เอกสำรปรับปรุ ง-แก้ไข ณ วันที่31 ม.ค. 59
แผนกบริ กำรคอมพิวเตอร์ และ แผนกทรัพยำกรกำรเรี ยนรู ้
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ขั้นตอนการติดตั้ง SslVPNClient (for windows)
1. Download ตัวติดตั้ง SslVPNClient (for windows) จำกเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสำรสนเทศได้ที่
http://lib.hcu.ac.th/index.php/e-resources เลือกหัวข้อที่ 2.3 แล้วกด [ดาวน์ โหลดโปรแกรม]

2. เปิ ดโปรแกรมด้วยกำร Double Click
Double Click

3. หำกมีขอ้ ควำมแสดงกำรแจ้งเตือนใดๆ ให้ตอบ [YES] หรื อ [RUN]
4. จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำต่ำงกำรติดตั้งโปรแกรม ใช้เวลำในกำรติดตั้งประมำณ 10-30 วินำที
จำกนั้น หน้ำต่ำงกำรติดตั้งจะหำยไป
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5. ให้ผใู ้ ช้เปิ ดโปรแกรมโดยเลือก Start  All Programs FortiClient  FortiClient SSL
VPN ดังรู ป

6. จะปรำกฏหน้ำต่ำง FortiClient SSL VPN ดังรู ป ให้เลือกปุ่ ม Settings…

กดปุ่ ม
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7. จะปรำกฏหน้ำต่ำง FortiClient SSL VPN Settings ดังรู ป ให้เลือกปุ่ ม New Connection..
เลือก New Connection..

8. จะปรำกฏหน้ำต่ำง New Connection Settings ใส่รำยละเอียด Connection Setting ต่ำงๆ ดังนี้
- Connection name : ใส่ ชื่อที่ใช้ในกำรเชื่อมต่อกับเครื อข่ำย VPN ตัวอย่ำงเช่น HCU-SSLVPN
- Description : ใส่คำอธิบำยเกี่ยวกับกำรเชื่อมต่อที่สร้ำงขึ้น
- Server Address : ใส่ ห มำยเลข IP Address ของ Server ที่ เรำจะเชื่ อ มต่ อ ด้วย คื อ
122.154.3.253
- User Name : ใส่ User Name ที่ไ ด้รับจำกทำงมหำวิทยำลัยฯ (อันเดี ยวกันกับที่ใช้ต่อ
wireless)
- Password: ใส่Password ที่ได้รับจำกทำงมหำวิทยำลัยฯ
- Client Certificate : ไม่ตอ้ งเลือกค่ำใดๆ
- จำกนั้น กดปุ่ ม[OK]
ใส่ ชื่อที่ใช้ในกำรเชื่อมต่อกับเครื อข่ำยVPN
ใส่ คำอธิบำยเกี่ยวกับกำรเชื่อมต่อ
ใส่ หมำยเลข IP Address ของ Server
ใส่ User Name ที่ได้รับจำกทำง ม.
ใส่ Password ที่ได้รับจำกทำง ม.

กดปุ่ ม
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9. จำกนั้นหน้ำต่ำง FortiClient SSL VPN Settings จะแสดงรำยละเอียดกำรเชื่อมต่อที่เรำสร้ำงขึ้น
ดังรู ป จำกนั้นกดปุ่ ม [OK]

กดปุ่ ม

10. หน้ำ FortiClient SSL VPN จะปรำกฏรำยละเอียดกำรเชื่อมต่อที่เรำสร้ำงขึ้น ดังรู ป หำกต้องกำร
เชื่อมต่อเครื อข่ำย VPN ที่สร้ำงขึ้นทันทีให้กดปุ่ ม [Connect]

กดปุ่ ม
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11. หำกมีหน้ำ Security Alert ขึ้นมำ ให้กด [YES]

กดปุ่ ม
12. เมื่อกำรเชื่อมต่อสำเร็ จที่ Status กำรเชื่อมต่อจะแสดง Connected ดังรู ป

***ในระหว่ำงกำรใช้งำนกรุ ณำอย่ำปิ ดหน้ำต่ำง FortiClient SSL VPN
13. หำกต้องกำรดู IP Address ที่ไ ด้เชื่อ มต่อไว้สำมำรถทำได้โดย กดปุ่ ม Network มุมขวำล่ ำง
จำกนั้น Click ขวำ ที่ fortissl เลือก Status

Click ขวาที่ fortissl

เลือก Status

กดปุ่ ม Network
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14. จะแสดงหน้ำต่ำง fortissl Status จำกนั้น กดปุ่ ม Details… จะแสดงหน้ำ Network Connection
Details ออกมำ
กดปุ่ ม

IP Address ที่ถูกจาลองขึน
้

15. เมื่อทำกำรเชื่อมต่อ VPN ได้แล้วจะสำมำรถเข้ำใช้งำน Website ScienceDirect จำก Website
ห้องสมุดของ มหำวิทยำลัยหัวเฉี ยวฯได้ โดยไปที่ URL http://lib.hcu.ac.th/index.php/e-resources เลื่อนลง
มำด้ำนล่ำง จะมี link ของ ScienceDirect ดังภำพ

7

** เมื่อใช้งำนฐำนข้อมูลเสร็ จสิ้ น ต้องทำกำรยกเลิกกำรใช้งำนกำรเชื่อมต่อ VPN ทุกครั้ง โดยคลิ ก
Disconnect ที่ FortiClient SSL VPN แล้วจึงค่อยกด Exit เพือ่ ปิ ด**
Status หลังกด Disconnect

กดปุ่ ม

***ในกรณีที่ลงบน Windows 7 แต่ สิทธิ์ ของ user ที่ใช้ อยู่ไม่ เท่ ากับ Administrator จะประสบ
ปั ญหำเรี ยกใช้โปรแกรมไม่ได้/โปรแกรมไม่ทำงำน/ รันโปรแกรมแล้ว error ดังนั้น ตอนเรี ยกใช้โปรแกรม
VPN ให้คลิ๊กเม้ำส์ขวำ แล้วเลือก Run as administrator หำกมี ขอ้ ควำมแสดงกำรแจ้งเตือ นใดๆ ให้ตอบ
[YES] หรื อ [RUN]
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