คู่มือการติดตัง้ และใช้ งาน
Virtual Private Network (VPN)
สาหรั บ Windows 7

1. ขัน้ ตอนการติดตัง้ VPN Software
1.1

ตัวติดตัง้ VPN Software (Pulse Secure) สามารถ download ได้ จากเว็บไซต์ของกอง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ URL: http://muit.mahidol.ac.th โดยไปที่เมนู VPN@Mahidol จากนัน้
เลือก Download VPN Software ตามรูปที่ 1

รูปที่ 1

1.2 เลือก download ตัวติดตังให้
้ ตรงตามระบบปฏิบตั ิการ (OS) ที่ท่านใช้ งานอยู่ ว่า
เป็ น Windows 32 bit หรื อ 64 bit (รูปที่ 2)
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รูปที่ 2

1.3 เปิ ดไฟล์ตวั ติดตัง้ VPN Software (Pulse Secure) ที่ได้ download มาเรี ยบร้ อย
แล้ ว โดยสามารถหาโปรแกรมได้ จาก Start

→ All Programs → Pulse

Secure → Pulse Secure หรื อสามารถ พิมพ์หาได้ จาก search box ได้ เลย โดย
กดปุ่ ม start แล้ วพิมพ์ Pulse Secure ในช่อง search ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3

1.4 ให้ ทาการ double click ไฟล์ตวั ติดตังเพื
้ ่อ install โปรแกรม จะพบหน้ าต่างดังรูปที่
3 ให้ คลิก Install (รูปที่ 4) จากนันคลิ
้ ก Next (รูปที่ 5) และรอจนกว่าโปรแกรมจะ
ติดตังแล้
้ วเสร็จ จากนันให้
้ คลิก Finish (รูปที่ 6)
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รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

2. การใช้ งานระบบ VPN ด้ วย Pulse Secure
2.1 หลังจากติดตังเสร็
้ จแล้ วให้ ทาการเปิ ดโปรแกรมขึ ้นมาดังรูปที่ 4 จากนันให้
้ กด
เครื่ องหมาย “+” เพื่อเพิ่ม connection
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รูปที่ 7

2.2 ตังค่
้ าดังนี ้ (รูปที่ 8)
2.2.1 Name: ให้ ตงชื
ั ้ ่อตามที่ท่านต้ องการ แต่จะแนะนาให้ สอดคล้ องกับที่เราใช้ งาน
(ตัวอย่างในที่นี ้จะตังเป็
้ น Mahidol VPN)
2.2.2 Server URL: ให้ ใส่ https://vpn.mahidol.ac.th (อย่าลืมเติม s หลัง http)
จากนันให้
้ กด Add

รูปที่ 8

2.3 หลังจากดาเนินการสร้ าง connection แล้ วเสร็จ ที่หน้ าต่างโปรแกรมจะปรากฎ
connection ที่เราสร้ าง เมื่อต้ องการเชื่อมต่อระบบ VPN ให้ กด Connect (รูปที่ 9)
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รูปที่ 9

2.4 จะพบหน้ าต่าง log in ดังรูปที่ 10 ให้ ท่านดาเนินการ log in เข้ าสูร่ ะบบ VPN ด้ วย Internet
Account ของมหาวิทยาลัยมหิดล

รูปที่ 10

หมายเหตุ
User Name: ให้ กรอก username ของ Internet Account ของท่าน
** สาหรับบุคลากร username จะเป็ นชื่อตัว + จุด + นามสกุล เช่น firstname.sur
** สาหรับนักศึกษา username จะขึ ้นต้ นด้ วยอักษร u หรื อ g ตามด้ วยรหัสนักศึกษาของท่าน เช่น
u59xxxxx หรื อ g59xxxxx
Password: ให้ กรอกเป็ น password ของ Internet Account ของท่าน
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2.5 รอให้ โปรแกรมเชื่อมต่อเข้ าสูร่ ะบบสักครู่ เมื่อเชื่อมต่อแล้ วเสร็จพร้ อมใช้ งาน จะปรากฎ
หน้ าต่าง ดังรูปที่ 11
2.6 หลังจากเลิกใช้ งานแล้ วคลิก Disconnect เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ หรือคลิกขวาที่ icon ของ
Pulse Secure ที่ system tray (มุมล่างขวาของหน้ าจอ) แล้ วเลือก Disconnect ดังรูปที่ 12

รูปที่ 11

รูปที่ 12
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