
ขั้นตอนการติดต้ัง VPN โดย windows 10 

1.คลิกขวาทีไ่อคอน “Internet access” บริเวณมุมล่างขวาของจอ  

 

รูปที่ 1 

2. ปรากฏเมนูยอ่ย ใหค้ลิกเลือก “Open Network and Sharing Center” ดงัรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 

3. ปรากฏหนา้ต่าง “Network and Sharing Center” คลิกเลือก “Setup a new connection or network” ดงัรูปที่

3 

 

รูปที่ 3 

 



4.ปรากฏหนา้ต่าง “Choose a connection option” ใหค้ลิกที่ “Connect to a workplace. Set up a dial-up or 

VPN connection to your workplace” และคลิกปุ่ ม “Next” ดงัรูปที่ 4 

 

รูปที่ 4 

5.ปรากฏหนา้ต่างถามวา่ “How do you want to connect ?” ใหค้ลิกเลือก “Use my Internet connection 

(VPN)” ดงัรูปที่5 

 

รูปที่ 5 



6.ปรากฏหนา้ต่าง “Type the Internet address to connect to” ในช่อง “Internet address” ใหป้้อน 

“vpn.rmutsv.ac.th” ในช่อง “Destination name” ใหป้้อน “rmutsv-vpn” แลว้ใหค้ลิกเลือก “Create” ดงัรูปที่ 6 

 

รูปที่ 6 

7. กลบัมายงัหนา้ต่าง “Network and Sharing Center” ใหค้ลิกเลือก “Change adapter setting” ดงัรูปที่ 7 

 

รูปที่ 7 

 



8.ปรากฏหนา้ต่าง “Network Connection” ใหค้ลิกขวา “rmutsv-vpn” แลว้คลิกเลือก “Properties” ดงัรูปที่ 8 

 

รูปที่ 8 

9.ปรากฏหนา้ต่าง “rmutsv-vpn Properties” ใหค้ลิกเลือก “Security” ดงัรูปที่ 9 

 

 รูปที่ 9  

 



10.เมนู “Type of VPN” ใหค้ลิกเลือก “Layer 2 Tunneling Protocol (PPTP)” ดงัรูปที่ 10 

 

รูปที่ 10 

11.คลิกเลือก “Advanced settings” ดงัรูปที่ 11 

 



รูปที่ 11 

12.ปรากฏหนา้ต่าง “Advanced settings” ใหค้ลิกเลือกเมนู “Use preshared key for authentication” ในช่อง 

“Key” ใหป้้อน “rmutsv” แลว้คลิกปุ่ ม “OK” ดงัรูปที่ 12 

 

รูปที่ 12 

13.คลิกเลือกเมนู “Allow these protocols” แลว้คลิกเลือกเมนูยอ่ย “Unencrypted password(PAP)” และเมนู

ยอ่ย “Challenge Handshake Athentication Protocol(CHAP)” จากนั้นใหค้ลิกปุ่ ม “OK” ดงัรูปที่ 13 

 



รูปที่ 13 

14.กลบัมาหนา้ต่าง “Network Connections” คลิกขวา “rmutsv-vpn” แลว้คลิกเลือก “Connect / Disconnect” 

ดงัรูปที่ 14 

 

รูปที่ 14 

15.ปรากฏหนา้ต่าง “NETWORK & INTERNET” คลิกเลือกเมนูยอ่ย “VPN” ทางดา้นซา้ย และคลิกเลือก 

“rmutsv-vpn” แลว้คลิกปุ่ ม “Advanced options” ดงัรูปที่ 15 

 



รูปที่ 15 

16.ปรากฏหนา้ต่าง “RMUTSV-VPN” ที่เมนู “Connection properties” ใหค้ลิกปุ่ ม  “Edit” ดงัรูปที่ 16 

 

รูปที่ 16 

17.ปรากฏหนา้ต่าง “Edit VPN connection” ในช่อง “User name(optional)” ใหป้้อน E-passport ของ

นกัศึกษา และในช่อง “password(optional)” ใหป้้อนรหสัผา่น E-passport ของนกัศึกษา จากนั้นคลิกปุ่ ม 

“Save” ดงัรูปที่ 17 

 

รูปที่ 17 



18.กลบัมาหนา้ต่าง “Network Connections” ให้คลิกขวาที่ “rmutsv-vpn” แลว้คลิกเลือก “Connect / 

Disconnect” ดงัรูปที่ 18 

 

รูปที่ 18 

19.ปรากฏหนา้ต่าง “NETWORK & INTERNET” คลิกเลือกเมนู “VPN” และคลิกเลือก “rmutsv-vpn” 

จากนั้นใหค้ลิกปุ่ ม “Connect” ดงัรูปที่ 19 

 

รูปที่ 19 



20.ปรากฏหนา้ต่าง “Sign in” ในช่อง “User name” ใหป้้อน E-passport ของนกัศึกษา และในช่อง 

“password” ใหป้้อนรหัสผา่น E-passport ของนกัศึกษา จากนั้นคลิกปุ่ ม “OK” ดงัรูปที่ 20 

 

รูปที่ 20 

21. เช่ือมต่อ rmutsv-vpn ได ้

 

รูปที่ 21 

 

 

 



22.ตรวจเช็คค่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเคร่ือง ระบบตรวจสอบวา่เป็นเครือข่ายของมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ดงัรูปที่ 22 

 

รูปที่ 22 

 

 

 

 


