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วิธีการเชื่อมต่อระบบ VPN บนระบบปฏิบัติการ Mac 
สำาหรับการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 สมาชกิ SU-Net ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เข้ากับระบบเครือข่าย SU-Wi-Fi, ระบบ LAN และระบบ Modem
ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากรทั้ง 4 วิทยาเขต สมาชกิสามารถใช้ Username และ Password ของระบบ SU-Net เพื่อเข้า
ใช้งาน การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม VPN Client  

แต่ในกรณีสมาชิก SU-Net ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยระบบ ADSL หรือระบบ Hi
Speed Internet อื่นของผู้ให้บริการทั่วไป เช่น TOT, 3BB, True, AIS, CAT, TT&T หรือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผา่น
Modem, Air Card ด้วยผู้ให้บริการรายอื่นๆ สมาชิก SU-Net จำาเป็นต้องทำาการตดิตั้งโปรแกรม VPN Client ลงบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ของท่านเสียก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ SU-Net เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลงานวจิัย,
วิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสมาชิกได้เปรียบเสมือนการนั่งท ำางานอยู่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ โดยขั้น
ตอนมีดังต่อไปน้ี 
 

 ข้ันตอนที่ 1 :  ตรวจสอบรุ่นของระบบปฏิบัติการ Mac และดาว์นโหลดโปรแกรม  สมาชิก SU-Net ต้องดาว์น
โหลดโปรแกรม VPN Client คือ โปรแกรม Endpoint Security VPN สำาหรับ ระบบปฏิบัติการ Mac ที่ตรงกับรุ่นของ
ระบบปฏิบัติการ Mac ที่ท่านใช้อยู่มาไว้บนเครื่องของท่านก่อนเพื่อทำาการ ติดตั้งโดยสามารถติดตั้งได้บนระบบปฏิบัติการ 
Mac ทั้ง 32 บิต และ 64 บิตโดยท่านสามารถเลือกดาว์นโหลดโปรแกรม Endpoint Security VPN สำาหรับระบบปฏิบัติ
การ Mac รุ่นตา่งๆ ได้ดังน้ี  

macOS 10.6 Snow Leopard

macOS 10.7 Lion

macOS 10.8 Mountain Lion

macOS 10.9 Mavericks

macOS 10.11 El Capitan 

macOS   10.13   High Sierra  

macOS 10.14 Mojave 

macOS 10.15 Catalina 

เมื่อเลือกรุ่นของระบบปฏิบัติการ Mac ที่ต้องการแล้ว จะปรากฏสถานะดาวน์โหลดได้จากแถบสถานะ ดาว์น
โหลดของแต่ละ Browser ดังภาพที่ 1.1

ภาพที่ 1.1 ภาพแสดงสถานะการดาว์นโหลดของ Safari 
Browser

http://netserv.su.ac.th/sunet/client/Endpoint_Security_VPN.dmg
http://netserv.su.ac.th/sunet/client/Endpoint_Security_VPN_E80.71.dmg
http://netserv.su.ac.th/sunet/client/Endpoint_Security_VPN_E82.50.dmg
http://netserv.su.ac.th/sunet/client/Endpoint_Security_VPN_E80.89.dmg
http://netserv.su.ac.th/sunet/client/Endpoint_Security_VPN_E80.62.dmg
http://netserv.su.ac.th/sunet/client/EPS_VPN_E80.41_Mac.dmg
http://netserv.su.ac.th/sunet/client/Endpoint_Security_VPN.dmg
http://netserv.su.ac.th/sunet/client/Endpoint_Security_VPN.dmg


ข้ันตอนที่ 2 : การตดิตั้งโปรแกรม VPN Client
จากข้ันตอนที่ 1 เมื่อสมาชกิ SU-Net ทำาการดาว์นโหลดโปรแกรม Endpoint Security VPN สำาหรับ

ระบบปฏิบัติการ Mac มาไว้บนเครื่องของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมทีด่าว์นโหลดแล้วจะอยู่ใน Folder ที่ชื่อว่า

“Downloads” ท่านสามารถเข้าไปที่ Folder ดังกล่าวได้โดยวิธดีังต่อไปน้ี

ไปยังแถบ Menu ที่อยูด่้านบนซ้ายของจอภาพ คลิกเลือกที่ Menu “Go” จะปรากฏ Menu ตา่งๆ จากน้ัน

เลือก Menu “Downloads” ดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงแถบ Menu

เมื่อคลิกเลือกที่ Menu “Downloads” จะปรากฏหน้าต่างข้ึนมาแล้ว จะพบโปรแกรม VPN Client อยูใ่น
Folder “Downloads” โดยช่ือจะแตกต่างกนัไปในแต่ละรุ่น ดงัภาพท่ี 2.2

ภาพที่ 2.2 ภาพแสดงหน้าต่าง Downloads ที่มีไฟล์โปรแกรม VPN Client ที่ไดด้าว์นโหลดมา

1.เลือก “ Go”

2. เลือก “Downloads”2. เลือก “Downloads”

ไฟลโ์ปรแกรม VPN Client



คลิกซ้ายสองครั้งที่ไฟล์ Endpoint_Security_VPN.dmg เพื่อทำาการติดตั้ง จากน้ันจะมี icon Drive สีขาว
ท่ีไดจ้ากการ Mount ไฟล ์Endpoint_Security_VPN.dmg ปรากฏที่บน Desktop ดงัภาพที่ 2.3 และหนา้ต่าง ดงัภาพ
ท่ี 2.4 แสดงข้ึนมา จากนั้นคลิกสองคร้ังท่ี File “Endpoint_Security_VPN.pkg” ท่ีปรากฏในภาพท่ี 2.4

ภาพที่ 2.3 ภาพแสดง icon ที่ไดจ้ากการ Mount ไฟล์“Endpoint_Security_VPN.dmg”

ภาพที่ 2.4 ภาพแสดงหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรม VPN Client

เมื่อคลิกซ้ายสองครั้งที่ ไฟล์“Endpoint_Security_VPN.pkg” แล้วจะปรากฏหน้าตา่งแสดงการติดตั้ง
โปรแกรมข้ึนมาดังภาพที่ 2.5 ให้เลือกที่ “Continue”

ภาพที่ 2.5 ภาพแสดงหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรม VPN Client

คล๊ิกสองคร้ังท่ีไฟล ์
“Endpoint_Security_VPN.dmg”

เลือก “Continue”



ต่อมาให้เลือก “Continue” อีกครั้ง ดังภาพที่ 2.6

ภาพที่ 2.6 ภาพแสดงหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรม VPN 

ต่อมาให้เลือก “Continue” อีกครั้ง ดังภาพที่ 2.7 

ภาพที่ 2.7 ภาพแสดงหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรม VPN Client 

เลือก “Continue”

เลือก “Continue”



จากน้ันจะปรากฏข้อความเตือนเรือ่ง Software License Agreement ข้ึนมาดังภาพที่ 2.8 ให้เลือก “Agree” 

ภาพที่ 2.8 ภาพแสดงหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรม VPN Client

ต่อมาเป็นหน้าต่างที่แสดงตำาแหน่ง และพื้นที่ที่จะใช้ติดตั้งโปรแกรม VPN Client ลงบนเครื่อง ทั้งน้ีทา่น
สามารถเปลี่ยนตำาแหน่งในการติดตั้งโปรแกรมได้โดยเลือกที่ “Change Install Location…” ถ้าไมต่้องการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ให้เลือกที่ “Install” จากตัวอย่างน้ีไม่มกีารเปลี่ยนแปลงตำาแหน่งที่ติดตั้งจึงเลือก “Install”

ดังภาพที่ 2.9

ภาพที่ 2.9 ภาพแสดงหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรม VPN Client

เลือก “Agree”

เลือก “Install”



จากน้ันจะแสดงหน้าต่างข้ึนมาเพื่อให้ทำาการใส่ Name และ Password ของเครื่องที่ใช้งานอยู่เพื่อเป็นการ อนุญาต
ให้โปรแกรมติดตั้งลงบนเครื่อง เมื่อใสร่หัสเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “ Install Software” ถ้าเครื่องที่ ตดิตั้งไม่มีการตั้งรหัสไว้
ให้เลือกที่ “Install Software” ได้เลยโดยไมต่้องใส่รหัส ดังภาพที่ 2.10 

ภาพที่ 2.10 ภาพแสดงหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรม VPN Client

จากน้ันจะแสดงข้ันตอนการกำาลังตดิตั้งโปรแกรม ดังภาพที่ 2.11

ภาพที่ 2.11 ภาพแสดงหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรม VPN Client

เลือก “Install Software”



เมื่อโปรแกรมตดิตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้าต่าง ดังภาพที่ 2.12 แล้วเลือก “Close”

ภาพที่ 2.12 ภาพแสดงหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรม VPN Client

ข้ันตอนที่ 3 : การตั้งคา่โปรแกรม VPN Client

เมื่อสมาชิก SU-Net ทำาการตดิตั้งโปรแกรมตามข้ันตอนที่ 2 แล้ว ท่านจะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตภายนอก
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยวธิีตา่งๆ ที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้นให้ได้เสียก่อน ทำาการตั้งคา่โปรแกรม

เมื่อติดตั้งโปรแกรม VPN Client เรียบร้อยแล้ว ให้ทา่นสังเกตบริเวณแถบ Menu ทางด้านบนขาวมือจะ
ปรากฏ icon รูปแม่กุญแจ ที่มีรูปเครื่องหมายวงกลมมีขีดขวางอยูด่ังในภาพที่ 3.1 คลกิซ้ายที่รูปแม่
กุญแจน้ัน หน่ึงครั้งจะปรากฏแถบ Menu ข้ึนมา เลือก “Connect”

ภาพที่ 3.1 ภาพแสดงหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรม VPN Client

เลือก “Close”

เลือก “แม่กญุแจ”

เลือก “Connect”



เมื่อเลือกที่ “Connect” แล้วจะมีหน้าต่างแสดงข้อความเตือนข้ึนมา เพื่อให้ทำาการตั้งค่าโปรแกรม เลือก
“Yes” ดังภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 ภาพแสดงการตั้งคา่โปรแกรม Client

หลังจากที่เลือก “Yes” แล้วจะแสดงหน้าต่างการตั้งค่าแบบ Wizard ข้ึนมาโดยในหน้าน้ีให้เลือกที่
“Next” ดังภาพที่ 3.3

ภาพที่ 3.3 ภาพแสดงการตั้งคา่โปรแกรม Client

เลือก “Yes”

เลือก “Next”



เมื่อเลือก “Yes” แล้วจะแสดงหน้าตา่ง ดังภาพที่ 3.4 โดยในหน้าน้ีจะให้กรอก “vpn-gw.su.ac.th” ใน
ช่อง Server address or Name แล้วเลือก “Next”

ภาพที่ 3.4 ภาพแสดงการตั้งคา่โปรแกรม Client

ในข้ันตอนน้ีกรุณารอสักครู่ โปรแกรมกำาลังเชื่อมต่อกับเครือ่งแม่ข่ายอยูด่ังภาพที่ 3.5

ภาพที่ 3.5 ภาพแสดงการตั้งคา่โปรแกรม Client

ใส่ “vpn-gw.su.ac.th”เลือก “Next”



จากน้ันจะปรากฏหน้าตา่งเพื่อให้ยืนยันความน่าเชื่อถือ เลือก “Trust and Continue” ดังภาพที่ 3.6

ภาพที่ 3.6 ภาพแสดงการตั้งคา่โปรแกรม Client

หน้าต่างวิธกีารยืนยันตัวตน เลือก “Username and Password” แล้วเลือก “Next”

ดังภาพ 3.7

ภาพที่ 3.7 ภาพแสดงการตั้งคา่โปรแกรม Client

เลือก “Trust and Continue”

เลือก “Next”



เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้าต่าง ดังภาพ 3.8 แล้วเลือก “Finish”

ภาพที่ 3.8 ภาพแสดงการตั้งคา่โปรแกรม Client

หลังจากเลือก “Finish” แล้ว จะปรากฏหน้าตา่งแสดงข้อความถามว่าต้องการที่จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
SU-Net เลยหรือไม่ ให้เลือก “Yes” ดังภาพที่ 3.9

ภาพที่ 3.9 ภาพแสดงการตั้งคา่โปรแกรม Client

เลือก “Finish”

เลือก “Yes”



เมื่อเลือกที่จะต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้วจะปรากฏหน้าต่าง โดยต้องกรอก Username และ
Password ของ SU-Net ลงในชอ่ง Username และ Password ดังภาพที่ 3.10

ภาพที่ 3.10 ภาพแสดงการตั้งคา่โปรแกรม Client

จากน้ันจะแสดงข้ันตอนการกำาลังเชื่อมต่อดังภาพที่ 3.11

ภาพที่ 3.11 ภาพแสดงการตั้งคา่โปรแกรม Client

เมื่อทำาการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ SU-Net เรียบร้อยแล้ว สังเกตบริเวณแถบ Menu ดา้นบนขวามือจะ แสดง icon รูป
แม่กุญแจและมีวงกลมสีเขียว ดังภาพที่ 3.12 

ภาพที่ 3.12 ภาพแสดงการตั้งคา่โปรแกรม Client



ข้ันตอนที่ 4 : การตั้งคา่ Proxy ของระบบปฏิบัติการ Mac

สำาหรับการตั้งคา่ Proxy ของระบบปฏิบัติการ Mac น้ันจะแตกตา่งจากบนระบบปฏิบัติการ Windows

เล็กน้อย โดยบนระบบปฏิบัติการ Mac น้ันจะตั้งค่า Proxy ที่เดียวเท่าน้ันแล้วสามารถใช้ Web browser ใดๆ ได้
เลยโดยไม่ตั้งตั้งค่า Proxy ในแต่ละ Web browser อกี ส่วนบนระบบปฏิบัตกิาร Windows น้ันจะตั้งค่า Proxy

แตกตา่งกันไปในแต่ละ Web browser ที่ท่านเลือกใช้งาน โดยวิธกีารตั้งค่า Proxy ของระบบปฏิบัติการ Mac มี
ดังต่อไปน้ี

เลื่อนเมาส์ไปยัง Dock ดา้นล่างของจอภาพ คลิกเลือกที่ icon “System Preference” ดังภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 ภาพแสดง System Preference บน Dock

เมื่อเลือกที่ “System Preference” แล้วจะปรากฏหน้าตา่งแสดง Menu ตา่งๆ ของ System

Preference จากน้ันดูที่หัวข้อ “Internet & Wireless” แล้วคลิกซ้ายเลือกที่ “Network”ดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 ภาพแสดง System Preference 

เลือก “System Preference”

เลือก “Network”



เมื่อเลือก “Network” แล้วจะแสดงหน้าต่างการตั้งค่าข้ึนมา กรอบทางด้านซ้ายมือแสดงสถานะของ การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตปัจจุบัน ในที่น้ีเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi โดยมีสัญลักษณว์งกลมสีเขียวข้ึนแสดงให้ เห็นว่าไดเ้ชื่อมต่อผา่น Wi-Fi อยู่ 
จากน้ัน เลือก “Advanced…” ดังภาพที่ 4.3 

ภาพที่ 4.3 ภาพแสดง System Preference 

จะแสดงหวัข้อการตั้งค่าต่างๆ โดยในที่นี้เลือกการตั้งค่า Proxy คลิกเลือกที่แถบ “Proxies” ดา้นบน จากนั้นส่วนของ
Select a protocol to configure คลิกเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อ Web Proxy (HTTP) ช่องทางดา้นซ้ายมือ ต่อมาทางดา้น
ขวามือจะปรากฏการตั้งค่าตา่งๆ โดยต้องกรอกการตั้ง ค่าในช่อง ดังน้ี 
- ช่อง Web Proxy Server กรอก “proxy.su.ac.th”

- ช่อง Port กรอก “8080” (ช่องขนาดเล็กที่ตอ่ท้ายช่อง Web Proxy Server)

- ทำาเครื่องหมายถูกหน้า “Proxy server requires password”

- ช่อง Username กรอกชือ่ผู้ใช้งานของระบบ SU-Net เช่น u12345678

- ช่อง Password กรอกรหัสการเข้าใช้งานของระบบ SU-Net เมื่อตั้งค่าต่างๆ ข้างต้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วเรียบร้อย คลกิ
ซ้ายที่ “OK” ดังภาพที่ 4.4 

แสดงการ
เช่ือมต่อปัจจุบนั

เลือก “Advanced...”



ภาพที่ 4.4 ภาพแสดงการตั้งคา่ Proxy 

เมื่อตั้งค่า Proxy ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว คลกิซ้ายเลือก “Apply” 

ภาพที่ 4.5 ภาพแสดงการตั้งคา่ Proxy 
.

เลือก 
“Web Proxy (HTTP)”

การตั้งค่า Proxy ต่างๆ

เลือก 
“ OK”

เลือก 
“ Apply”



ข้ันตอนที่ 5 : เริ่มต้นการใช้งาน Web browser 

หลังจากตั้งค่าต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Web browser จากตัวอย่าง เลือกใช้ 
Chrome Web browser จะมีข้อความแสดงเตือนให้สมาชกิ SU-Net กรอก Username และ Password เพื่อเข้าใช้งาน
ระบบ เมื่อกรอก Username และ Password เรียบร้อยแล้ว คลิกเลือก “Log in” แล้วสามารถใช้ งานการสืบค้นฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ได้ ดังภาพที่ 5.1 

ภาพที่ 5.1 ภาพแสดง Chrome Web browser 

ข้ันตอนที่ 6 : เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ VPN 

หลังจากทา่นสมาชกิ SU-Net ใช้งานการสืบค้นต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อท่านต้องการยกเลิกการ เชื่อมต่อการ
ใช้งาน VPN โดยวิธีการกค็ือ สังเกตที่บริเวณแถบสถานะทางขวาดา้นบนตรง icon รูปแม่ กุญแจมวีงกลมสีเขียว จากน้ัน
คลิกซ้ายที่ icon รูปแม่กุญแจน้ันจะปรากฏ Menu ตา่งๆ ข้ึนมา คลกิซ้าย เลือก “Disconnect” ดังภาพที่ 6.1 จากน้ันจะ
แสดงข้อความเตือนแจ้งว่าทา่นต้องการทีจ่ะยกเลิกการ เชื่อมต่อ VPN เลยหรือไม่ ให้เลือก “Yes” ดังภาพที่ 6.2 

ภาพที่ 6.1 ภาพแสดงแถบสถานะ 

ใส่ Username 

และ Password

เลือก 
“ Log in”

เลือก 
“ Disconnect”



ภาพที่ 6.2 ภาพแสดงข้อความเตือน 

หมายเหตุ 
จากข้ันตอนที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม VPN Client น้ันเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว จะ สังเกตเห็นวา่ยังมี

รูป icon drive สีขาวที่ได้จากการ Mount ไฟล์ Endpoint_Security_VPN.dmg ปรากฏที่บน Desktop แสดงวา่ไฟล์ 
Endpoint_Security_VPN.dmg ยังถูก Mount อยู่ ดังภาพด้านซ้ายมือ จากน้ันให้คลิกขวาที่ รูป icon drive สีขาวจะ
ปรากฏ Menu แล้วคลกิซ้ายที่ Eject “Endpoint Security VPN” ดังภาพทางด้านขวามือรูป drive ดังกลา่วกจ็ะหายไปซ่ึง
เป็นวิธกีาร Unmount drive 

เลือก 
“ Yes”

รูป icon 

Driv สีขาว
เลือก Eject 

“Enpoint Security VPN  ”



สมาชกิ SU-Net สามารถติดต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการ หรือมีปัญหา ข้อแนะนำาการใช้งาน ระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยศิลปากร โปรดแจ้งที่ฝา่ยบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สำานักดิจิทัลเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ หรือวิทยาเขตที่ท่านกำาลังศึกษาอยู่ 

โทรศัพท์สายนอก : 034-255813 ต่อ 620-4 

โทรศัพท์สายใน : 212815-5 ต่อ 621-4 
Facebook : SU Computer Centre 
Twitter : @sucomcentre 
Website : http://www.bdt.su.ac.th 
E-mail : cc-network@su.ac.th 


