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การใชง้าน SSL VPN ดว้ย Chrome และ Firefox บนระบบปฏิบติัการ Windows 

การท างานของ SSL VPN บน Firefox หรือ Chrome นัน้เคร่ืองคอมพิวเตอรจ์ าเป็นตอ้งตดิตัง้ JAVA 

Runtime Environment (JRE) 

ขัน้ตอนการ Download และ ติดตัง้ JAVA 

1. พิมพ ์URL : www.java.com หรือ http://java.com/en/download/manual.jsp เพื่อ ไปยงัหนา้ 

Download file เลือก Windows Offline (32 bit) ดงัรปู

 

2. เขา้ไปท่ีเก็บ File เพื่อตดิตัง้โปรแกรม จากรปู File ท่ีไดจ้ากการ Download คือ jre-7u25-

windows-i586.exe (ชื่อ File อาจเปลี่ยนไดข้ึน้อยู่กบั version ของโปรแกรม)

 

http://www.java.com/
http://java.com/en/download/manual.jsp
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3. Double Click ท่ี File เพื่อตดิตัง้ แลว้ Click Install  

 

 

4. โปรแกรมจะท าการตดิตัง้โดยอตัโนมตัิ 
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5. เมื่อตดิตัง้เรียบรอ้ยแลว้ Click Close เพื่อจบขัน้ตอนการตดิตัง้โปรแกรม 

 

 

6. เมื่อจบขัน้ตอนการตดิตัง้แลว้ JAVA จะแสดงหนา้เพื่อทดสอบการท างานของโปรแกรม ให ้

Click Verify Java Version เพื่อทดสอบ 
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7. หากตดิตัง้โปรแกรมถกูตอ้งจะแสดงขอ้ความ Verified Java Version Congratulations! ดงัรปู  

 

 

Note หากท่านไมท่ราบว่าเคร่ืองคอมพิวเตอรถ์กูตติตัง้ โปรแกรม JAVA ไวห้รือไม ่ ใหเ้ปิด Internet 

Explorer หรือ Browser อ่ืนๆ ขึน้มา พิมพ ์  http://www.java.com/en/download/testjava.jsp  เพื่อ

ตรวจสอบ ว่าตดิตัง้ JAVA แลว้และใชง้านไดห้รือไม ่ถา้หนา้ Web page ปรากฎขอ้ความ Your Java is 

workingดงัรปูแสดงว่าเคร่ืองถกูตดิตัง้JAVAเรียบรอ้ยแลว้ 

 

  

http://www.java.com/en/download/testjava.jsp
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แตถ่า้ยงัไม่ไดต้ดิตัง้ JAVA จะปรากฎขอ้ความ No working java was detected on your system.ดงัรปู 

แสดงว่ายงัไมไ่ดต้ดิตัง้โปรแกรม  
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การใชง้าน SSL VPN ดว้ย Chrome มีขัน้ตอนดงัน้ี 

1. เปิด Chrome ขึน้มา พิมพ ์ https://vpn.nida.ac.th เพื่อเขา้ส ูห่นา้ Login โดยใช ้user ท่ีลงทา้ย

ดว้ย @grads.nida.ac.th (ส าหรบันกัศึกษา) หรือ @nida.ac.th (ส าหรบับคุลากร) ตวัอย่างเชน่ 

user : abc@grads.nida.ac.th แลว้ตามดว้ย password หรือ user : xyz@nida.ac.th แลว้ตามดว้ย 

password 

 

2. เมื่อ Login เขา้ใชง้านครัง้แรกจะปรากฎหนา้จอการติดตัง้โปรแกรมส าหรบัการใชง้าน SSL 

VPN ตามรปู ให ้Click Run this time หรือ Always run on this site ท่ี Tab สีเหลืองดา้นบน และ 

Click Install
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3. โปรแกรมจะท าการตดิตัง้โดยอตัโนมตัิ 

 

 

4. หลงัจากตดิตัง้เรียบรอ้ยแลว้ตามรปูให ้Click Run this time หรือ Always run on this site ท่ี 

Tab สีเหลืองดา้นบน เพื่อเขา้ส ูห่นา้จอหลกัส ารบัการใชง้าน ระบบหอ้งสมดุ และ ระบบจอง

ทรพัยากรฯ 
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5. หนา้จอหลกัส าหรบัเขา้ใชง้านระบบตามปกติ 

 

6. เมื่อเลิกใชง้านแลว้ ให ้Click Logout เพื่อออกจากระบบ 

 

Note : ขัน้ตอนท่ี 2-4 ท าครัง้แรกครัง้เดียว เมื่อเขา้ใชง้านครัง้ตอ่ไปหลงัจาก Login แลว้จะเขา้หนา้จอ

หลกั ไดท้นัที 
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การใชง้าน SSL VPN ดว้ย Firefox มีขัน้ตอนดงัน้ี 

1. เปิด Firefox ขึน้มา พิมพ ์ https://vpn.nida.ac.th เพื่อเขา้ส ูห่นา้ Login โดยใช ้user ท่ีลงทา้ย

ดว้ย @grads.nida.ac.th (ส าหรบันกัศึกษา) หรือ @nida.ac.th (ส าหรบับคุลากร) ตวัอย่างเชน่ 

user : abc@grads.nida.ac.th แลว้ตามดว้ย password หรือ user : xyz@nida.ac.th แลว้ตามดว้ย 

password 

 

2. เมื่อ Login เขา้ใชง้านครัง้แรกจะปรากฎหนา้จอการติดตัง้โปรแกรมส าหรบัการใชง้าน SSL 

VPN ตามรปู Click Install 
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3. โปรแกรมอาจเตอืนความปลอดภยัท่ีเกี่ยวกบั Certificate ให ้Click Continue เพื่อด าเนนิการตอ่ 

 

 

4. โปรแกรมจะท าการตดิตัง้โดยอตัโนมตัิ 
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5. หลงัจากตดิตัง้เรียบรอ้ยแลว้จะแสดงหนา้จอหลกัส ารับการใชง้าน ระบบหอ้งสมดุ และ ระบบ

จองทรพัยากรฯ 

 

6. เมื่อเลิกใชง้านแลว้ ให ้Click Logout เพื่อออกจากระบบ 

 

Note : ขัน้ตอนท่ี 2-4 ท าครัง้แรกครัง้เดียว เมื่อเขา้ใชง้านครัง้ตอ่ไปหลงัจาก Login แลว้จะเขา้หนา้จอ

หลกั ไดท้นัที 
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การใชง้าน SSL VPN ผา่น Chrome หรือ Firefox หลงัจากท่ีใส ่user และ password แลว้ Click login อาจ

มีการแจง้เตอืน ของ JAVA ในลกัษณะ Security Warning ตามรปูดา้นลา่ง ให ้Click ท่ี Don’t Block เพื่อ

ด าเนนิการตอ่ ซ่ึง การแจง้เตอืนนี ้จะเกิดขึน้ทกุครัง้ที่เขา้ใช ้SSL VPN ดว้ย Chrome หรือ Firefox  
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การแกไ้ขเกี่ยวกบั Security Warning ของ JAVA มีขัน้ตอนดง้นี ้

1. ใน Windows 7 ให ้Click ท่ี Start และเขา้ไปท่ี  Control Panel เปิด Java(32-bit) ขึน้มา (บน 

Windows XP จะอยู่ใน Control Panel เหมือนกนั) 

 

2. เมื่อเปิด Java Control Panel ขึน้มาแลว้ ให ้Click ท่ี Tab Advanced และไปที่หวัขอ้ Mixed code 

(sandboxed vs. trusted) security verification เลือกไปที่ Enable – hide warning and run with 

protections ตามรปูดา้นลา่ง Click OK เพื่อบนัทึกคา่  
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3.  
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4. เมื่อ Login เขา้ใชง้าน SSL VPN ครัง้ตอ่ไป JAVA จะไม่แสดง Security Warning อีก 

 

Note : ขัน้ตอนการตดิตัง้และใชง้าน SSL VPN ดว้ย Chrome หรือ Firefox อาจมีขัน้ตอนท่ีตา่งจาก

คูม่ือขึน้อยู่กบั Version ของ Chrome หรือ Firefox รวมถึง JAVA Runtime Environment (JRE) ดว้ย 

ซ่ึงขัน้ตอนตา่งๆในคูม่ืออา้งอิง Version ของโปรแกรมดงัตอ่นี ้คือ 

 Chrome Version 28.0.1500.72 m 

 Firefox Version 12.0 

 JRE Version 7 Update 25 


