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คู่มือการใช้งานเข้าระบบสารสนเทศหลัก 
จากภายนอกสถาบัน 

การใช้งานประกอบไปด้วย 3 ชั้นตอน ตามลำดับดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ทำการเข้า VPNSTAFF เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย
สถาบัน ด้วย user@nida.ac.th ของผู้ใช้งาน ดูคู่มือการใช้งาน   

ขั้นตอนที่ 2 ทำการ remote desktop เพื่อไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่ติดตั้งไว้ให้ โดยใส่ IP Address และ user 
name/password ทีเ่จ้าหน้าที่เมลแจ้ง ดูคู่มือการใช้งาน 

ขั้นตอนที่ 3 ทำการเข้าใช้งานระบบ REGAPP หรือ MIS ด้วย 
user name/password ของผู้ใช้งานในระบบ REGAPP  
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ขั้นตอนที่ 1 การใช้ VPNSTAFF บน Windows 10 
การใช้ VPN ผ่านระบบปฏิบัติการ Windows 10 จะต้องทำการติดตั้ง Agent มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ตรวจสอบเครือ่งที่ใช้งานเป็น Windows10 64 bit หรือ Windows10 32 bit 
➢ คลิกท่ี Start Menu มุมซ้ายด้านล่าง เลือก 

Setting  

 

➢ Windows Setting คลิก System 

 

➢ System Setting คลิก About 

 

➢ About ดูที่ System type ในรูปจะแสดง 
Windows แบบ 64-bit 
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2. ขั้นตอนการดาวน์โหลดซอฟต์แวร ์
เปิดบราวเซอร์ Microsoft Edge, Mozilla FireFox หรือ Google Chrome เพ่ือทำการดาวน์โหลด Agent ที ่

URL https://vpnstaff.nida.ac.th Login โดยใช้ Net ID 

 

ให้เลือกดาวน์โหลด ตามประเภทของระบบปฏิบัติการ Windows เป็น 32 bit หรือ 64 bit คลิกเพ่ือดาวน์โหลดเมื่อดาวน์

โหลดเสร็จจะได้ File ชื่อ GlobalProtect (แบบ 32 bit) หรือ GlobalProtec64 (แบบ 64 bit) 

 

https://vpnstaff.nida.ac.th/
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3. ทำการติดตั้งโปรแกรม ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ GlobalProtect 
➢ Welcome to GlobalProtect Setup Wizard 

คลิก Next 

 
 

➢ Select Installation Folder คลิก Next 

 

 

➢ Confirm Installation คลิก Next (รอจนกว่า
จะติดตั้งสำเร็จ) 

 

➢ Installation Complete คลิก Close 
➢  
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4. การตั้งค่า (Setting) ก่อนการใช้งาน 
เมื่อติดตั้งสำเร็จจะแสดงหน้าจอตั้งค่าโดยอัตโนมัติบริเวร Taskbar ด้านขวามือ ซึ่งจะต้องกำหนดค่าทั้ง 2 ส่วนได้แก่ 

➢ Portal address : ให้พิมพ์ 

vpnstaff.nida.ac.th แล้วให้คลิก 

Connect 

 

➢ Username และ Password : คือ NetID ของผู้ใช้
เอง เช่น kanjana.choc@stu สำหรับอาจารย์ 
และ เจ้าหน้าที่ ใส่ NetID ที่เป็น @nida เช่น 
onjira.rue@nida  

 
➢ หากการเชื่อมต่อถูกต้องจะแสดง Status : 

Connected 
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5. การเชื่อมตอ่ และ ยกเลิกการเชื่อมต่อ 

การเชื่อมต่อระบบ มุมล่างด้านขวาของหน้าจอ taskbar tray คลิกท่ี  เลื่อน Mouse pointer ไปชี้ที่ไอคอน  คลิก 

แล้วเลือก Connect และ เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ ให้เลื่อน Mouse pointer ไปชี้ที่ไอคอน  คลิกแล้วเลือก 

Disconnect 

  

 

  

 



 

 

 คู่มือการใช้ Remote Desktop  
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้อ 4. ใส่ User name 

และ password 

จากนั้นกดปุ่ม OK 

 

ข้อ 3. ใส่ IP Address ลง

ในช่อง Computer ดังรูป 

จากนั้นกดปุ่ม Connect 

 

ข้อ 2. ทำการพิมพ์คำว่า 

mstsc เว้นวรรค /f ลงไปใน

ช่อง Type here to search 

จากนั้นกดปุ่ม Enter 

 

ข้อ 1. กดปุ่มโลโกวินโดวส ์    

บนแป้นพิมพ์ จะเกิดหน้าต่าง

ด้านล่างซ้ายของจอขึ้นมา ดัง

รูป 

 


