
 

 

 

 

  

 

คู่มือการตดิตัง้และใช้งาน  

Virtual Private Network(VPN)  

บน Android  

ด้วย Application Pulse Secure 
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วิธีเข้าใช้งาน VPN บนระบบปฏบิตัิการ Android ด้วย Pulse Secure 

ถ้าทา่นต้องการใช้งาน VPN บน Mobile Device ท่ีใช้ระบบปฏับติัการ Android ท่านจ าเป็น

จะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ท่ีมีช่ือวา่ Pulse Secure เพ่ือใช้ส าหรับเช่ือมต่อระบบ VPN และ

ทา่นจ าเป็นจะต้องมี Internet Account ส าหรับการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารต่างๆ ของ

มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือใช้ในการลอ็กอิน 

 

วิธีการตดิตัง้แอพพลิเคช่ัน Pulse Secure และตัง้ค่า VPN 

1. เข้าไปยัง Play Store (จ าเป็นต้องเช่ือมต่ออินเตอร์เนต็) โดยสามารถหาแอพ Play Store ได้

จากไอคอน Apps ดังรูปที่ 1 ตามปกติแล้วหากเป็น Samsung ไอคอนจะอยู่ทางมุมขวา

ด้านลา่ง ของจอโทรศัพท์ แตต่ าแหนง่อาจอยู่แตกต่างไป ขึน้อยู่กับย่ีห้อและรุ่นของโทรศัพท์ 

และในโทรศัพท์บางย่ีห้อ ไอคอน Play Store อาจถูกวางเอาไว้ท่ีหน้าจอตัง้แต่แรก เช่น 

Huawei เป็นต้น (คู่มือนีท้ดสอบโดยใช้ โทรศัพท์: Samsung Galaxy S7 Edge, Android 

Version: 6.0.1) 

 

  รูปที่  1 
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2. เม่ือเข้ามาใน Apps ให้ค้นหาไอคอน Play Store จากนัน้เปิดขึน้มา (รูปที่ 2)       

 

 รูปที่  2 

 

3. พิมพ์ Pulse Secure ในช่องค้นหา ดังรูปที่ 3 
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 รูปที่  3 

4. เลือก Install (รูปที่ 4) (ตัวอย่างในคู่มือนีใ้ช้ Pulse Secure Version 6.1.0, มกราคม 2560) 

 

 รูปที่  4 

 



 
 

Page | 4  
 

5. หลงัการติดตัง้เสร็จสิน้ โดยทัว่ไปแล้วแอพพลิเคชั่นจะปรากฏขึน้มาให้บนหน้าจอเลย (รูปที่ 

5) แต่หากหาไม่เจอก็สามารถเข้าไปค้นหาจากใน Apps ได้ ตามรูปที่ 6

           

รูปที่  5                                               รูปที่  6 

6. เม่ือเข้ามาใน app ครัง้แรก จะมีหน้าจอปรากฎขึน้มาดังรูปที่ 7 ให้กรอก URL: 

https://vpn.mahidol.ac.th (อย่าลืมเติม s หลงั http) แล้วกด Submit  
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 รูปที่  7 

7. หลงัจากกด summit แล้วจะเข้าสูห่น้า Add Connection ให้ท าการกรอกข้อมลูในช่องต่างๆ 

โดยท่ี 

 Connection Name  เป็นการก าหนดช่ือให้กับการเช่ือมต่อระบบ VPN นี ้ซึง่ทา่น

สามารถก าหนดได้เองตามต้องการ (ในท่ีนีก้ าหนดเป็น VPN Mahidol) 

 URL  ระบบจะก าหนดมาให้เป็น  https://vpn.mahidol.ac.th   

 Username  ให้กรอก username ของ Internet Account ของทา่น 

 ** ส าหรับบุคลากร username จะเป็นช่ือ+เคร่ืองหมายจุด+นามสกุล 3 ตัว [เช่น 

firstname.sur] ส าหรับนกัศึกษา username จะขึน้ต้นด้วยอักษร u หรือ g ตามด้วยรหสั

นกัศึกษาของทา่น เช่น  u59xxxxx หรือ g59xxxxx** โดยไม่ต้องมี @mahidol.ac.th 

ตามหลัง  (ตัวอย่างในท่ีนีใ้ช้เป็น firstname.sur) 

 Authentication  เลือกเป็น Password 

 สว่นท่ีเหลือ ไมจ่ าเป็นต้องกรอก สามารถข้ามไปได้เลย  

เม่ือใสข้่อมลูดังกลา่วครบแล้วให้เลือก Add (รูปที่ 8) เป็นอันเสร็จสิน้การตัง้ค่าเพ่ือใช้งาน

ครัง้แรก 

https://vpn.mahidol.ac.th/
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 รูปที่  8 

8. หลงัจากตัง้ค่าเสร็จแล้ว จะกลบัมายังหน้าจอดังรูปที่ 9 หากต้องการจะเช่ือมต่อ VPN ให้

เลือก Connect (ในการใช้งานครัง้ถัดไป เม่ือเปิด applicationแล้วระบบจะแสดงหน้านีเ้ลย) 

 

         รูปที่  9 
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9. เม่ือเข้ามาแล้วให้ท าการกรอกข้อมลูลงในช่อง (รูปที่ 10) 

 Username  จะมีใสม่าให้โดยอัตโนมติัหากได้กรอกข้อมลูตามรูปท่ี 8 

 Password  ให้กรอกเป็น password ท่ีใช้เข้า Internet ของมหาวิทยาลยั 

 

 

 รูปที่  10 
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10. เม่ือ connect ส าเร็จ ด้านบนของหน้าจอจะมีสญัลกัษณ์เป็นรูปกุญแจ ขึน้มา (รูปท่ี 11) จึง

สามารถใช้งาน VPN ได้ตามปกติ หลงัใช้งานเสร็จ ควร Disconnect เพ่ือออกจากระบบ 

VPN ทกุครัง้ 

 

 

    รูปที่ 11 

 


