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1. ท ำกำรตั้งค่ำ proxy ท่ีเคร่ือง Notebook 
หรือ PC ไม่ได ้

 สอบถำมขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
1. ไดท้ ำตำมขั้นตอนกำรตั้งค่ำ proxy จำกหนำ้เวบ็ไซตห์อ้งสมุดแลว้หรือไม่ 

ในกรณีท่ีคิดวำ่ท ำตำมขั้นตอนถูกตอ้งแลว้ ใหส้อบถำมดงัน้ี 
            1) เม่ือเขำ้ใชฐ้ำนขอ้มูลออนไลน์ท่ีหนำ้เวบ็ไซตห์อ้งสมุด จะตอ้งมี popup ข้ึนใหใ้ส่ 
User name / Password เท่ำนั้น ถือวำ่กำรตั้งค่ำไดเ้สร็จสมบูรณ์ 
            2) ถำ้ Popup ไม่ข้ึน ใหต้รวจสอบกำรตั้งค่ำท่ี web browser ท่ีใชว้ำ่ไดบ้ลอ็คหรือไม่ 
ถำ้บลอ็คใหเ้ปิดอนุญำต และลองเขำ้ฐำนขอ้มูลออนไลนใ์หม่ 
 กรณียงัไม่ได ้สอบถำมขอ้มูล (ต่อ) 
     2. แจง้ใหผู้ใ้ชต้รวจสอบยอ้นขั้นตอนอีกคร้ัง และเนน้ย  ้ำขอ้ควรระวงัวำ่ ขอ้ควำม 
(http://au.edu/proxy.pac) ท่ีใส่ในช่อง Address field จะตอ้งถูกตอ้งทุกอยำ่ง ซ่ึงบำงคน
ใชว้ธีิกำร copy ซ่ึงอำจจะมีช่องวำ่งติดมำดว้ย 

3. สถำนท่ีใชง้ำนในขณะนั้น อยูท่ี่ไหน เช่น บำ้น / หอพกั / ท่ีท ำงำน หรืออ่ืนๆ  
     1) กรณีท่ีส ำนกังำนหรือหอพกั อำจจะมีระบบกำรป้องกนัควำมปลอดภยั จึงไม่

สำมำรถใชง้ำนอินเตอร์เน็ตผำ่น Proxy ได ้ดงันั้นจ ำเป็นตอ้งปรึกษำกบัผูดู้แลระบบของ
สถำนท่ีนั้นๆ ก่อน เพ่ือปลดระบบกำรป้องกนัหรือวธีิกำรใดๆ 

4. กรณีน ำเคร่ือง Notebook ของส ำนกังำนมำใชง้ำนขำ้งนอก เคร่ืองอำจจะใส่ระบบกำร
ป้องกนัควำมปลอดภยัท่ีอยูก่บัเคร่ือง 

2. ท ำกำรตั้งค่ำ proxy เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
แต่ไม่สำมำรถ log in เขำ้รหสัผำ่นได ้

หมำยควำมวำ่ เม่ือเขำ้ใชฐ้ำนขอ้มูลออนไลน์ท่ีหนำ้เวบ็ไซตห์อ้งสมุดแลว้ และมี pop up 
ข้ึนมำใหใ้ส่ User name / Password  
 สอบถำมขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
      1. ผูใ้ชมี้ Account ของมหำวทิยำลยัหรือไม่ ซ่ึงเป็น account ท่ีใช ้AU Wi-Fi, AU mail 
เป็นตน้ 

กรณียงัไม่มี AU Account 
      - แนะน ำใหไ้ปติดต่อส ำนกังำน ITS ท่ีตึก E6, ตึก A4 หรือ โทร 3333 และนกัศึกษำ
บณัฑิตศึกษำใหติ้ดต่อท่ีส ำนกังำนบณัฑิตศึกษำไดเ้ช่นกนั 
      2. มี Account ของมหำวทิยำลยัแลว้ และเขำ้รหสัไม่ได ้
              1) ถำ้เป็นนกัศึกษำบณัฑิตศึกษำบำงคน ขอ้มูลในระบบอำจจะไม่ update ดงันั้น
ตอ้งใหน้กัศึกษำติดต่อท่ีส ำนกังำนบณัฑิตศึกษำเพ่ือ update ขอ้มูลในระบบ 
             2) ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีหอ้งสมุดขอรหสัของผูใ้ชแ้ละลองเขำ้ระบบดู เพื่อตรวจสอบให้
แน่ใจอีกคร้ัง ถำ้ยงัไม่ไดใ้หผู้ใ้ชติ้ดต่อกบัส ำนกังำน ITS  
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3. เคยตั้งค่ำ Proxy และเขำ้ใชไ้ด ้แต่
กลบัมำใชใ้หม่อีกคร้ัง เขำ้ไม่ไดแ้ลว้ 

 สอบถำมขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
1. ใหผู้ใ้ชต้รวจสอบยอ้นขั้นตอนอีกคร้ังวำ่ กำรตั้งค่ำยงัคงอยูท่ี่เคร่ืองหรือไม่ 

เน่ืองจำก 
1) ตั้งค่ำคืนกลบั (ไม่ไดต้ั้งค่ำ) 
2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดล้งระบบปฏิบติักำรใหม่หรือไม่ 

2. AU Account หมดอำย ุใหแ้นะน ำไปติดต่อส ำนกังำน ITS ท่ีตึก E6, ตึก A4 หรือ 
โทร 3333 และนกัศึกษำบณัฑิตศึกษำใหติ้ดต่อท่ีส ำนกังำนบณัฑิตศึกษำ 

3. เปล่ียนหรือลืมรหสัเขำ้ระบบ ใหติ้ดต่อส ำนกังำน ITS ท่ีตึก E6, ตึก A4 หรือ โทร 
3333 และนกัศึกษำบณัฑิตศึกษำใหติ้ดต่อท่ีส ำนกังำนบณัฑิตศึกษำ 

4. บำงคร้ังในขณะเขำ้ใชง้ำน Proxy ระบบเครือข่ำยเน็ตเวร์ิคอำจจะมีปัญหำอยู ่ให้
เจำ้หนำ้ท่ีขอรหสัของผูใ้ชแ้ละลองเขำ้ระบบดูวำ่ยงัคงใชง้ำนไดห้รือไม่ 

4. Popupไม่แสดงข้ึนหนำ้จอ  สอบถำมขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
1. ใหต้รวจสอบกำรตั้งค่ำท่ี web browser ท่ีใช ้วำ่ไดบ้ลอ็คหรือไม่ ถำ้บลอ็คใหเ้ปิด

อนุญำต และลองเขำ้ฐำนขอ้มูลออนไลน์ใหม่ 
2. ใหผู้ใ้ชต้รวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ตั้งค่ำ Proxy ไดถู้กตอ้งแลว้ เพรำะกำรตั้งค่ำท่ีเสร็จ

สมบูรณ์จะตอ้งมี popup ข้ึนใหใ้ส่ User name / Password 
3. เม่ือตั้งค่ำ Proxy เสร็จแลว้ ตอ้งบอกใหผู้ใ้ชเ้ขำ้ใชฐ้ำนขอ้มูลออนไลน์ท่ีหนำ้

เวบ็ไซตห์อ้งสมุดดว้ย ถึงจะมี popup ข้ึน 

5. กำรแนะน ำและใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งกบั
ผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมำขอรับบริกำร 

 สอบถำมขอ้มูลเบ้ืองตน้ใหช้ดัเจนก่อนวำ่ ผูใ้ชมี้ควำมตอ้งกำรเร่ืองอะไร และเร่ืองนั้นๆ 
เก่ียวขอ้งกบัภำระหนำ้ท่ีของหอ้งสมุดหรือหน่วยงำนอ่ืน เพ่ือจะไดติ้ดต่อประสำนและส่ง
เร่ืองต่อไป ดงัเช่น 

1. เร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนกำรตั้งค่ำ proxy เช่น ขอ User name / Password เพื่อ
ใชฐ้ำนขอ้มูลออนไลน์ แนะน ำใหผู้ใ้ชติ้ดต่อกบัส ำนกังำน ITS หรือส ำนกังำนบณัฑิตศึกษำ 
ส ำหรับนกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ 

2. เร่ืองท่ีส ำนกัหอสมุดเป็นผูรั้บผดิชอบ ดูลแล ไดแ้ก่ 
1) ขั้นตอนกำรตั้งค่ำ proxy 
2) ปัญหำกำรใชเ้ขำ้ระบบ proxy ไม่ได ้
3) ปัญหำกำรเขำ้ใชฐ้ำนขอ้มูลออนไลน์จำกขำ้งนอกมหำวทิยำลยัไม่ได ้
4) ตั้งค่ำ proxy แลว้ เขำ้รหสัไดแ้ลว้ แต่ยงัโหลด full text ไม่ได ้

6. ใชเ้คร่ือง Mac ตั้งค่ำ proxy ไม่ได ้ 1. แนะน ำใหผู้ใ้ชบ้ริกำรท ำตำมขั้นตอนกำรติดตั้งในหนำ้เวบ็ไซตข์องหอ้งสมุด 
กรณียงัไม่ได ้
2. แนะน ำใหผู้ใ้ชบ้ริกำรน ำ Web browser อ่ืนๆ มำใชแ้ทน Web browser ท่ีติดมำกบั

เคร่ือง เช่น Google Chrome, Firefox เป็นตน้ 
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7.  เม่ือตั้งค่ำ Proxy และใชง้ำนเสร็จแลว้ 
จ ำเป็นตอ้งเซ็ทค่ำ Proxy ออกทุกคร้ัง
หลงัจำกใชง้ำนหรือไม่ 

1. แนะน ำใหผู้ใ้ชบ้ริกำรเซ็ทค่ำ Proxy ออกทุกคร้ังหลงัจำกใชง้ำน เน่ืองจำก 
1) ท ำใหก้ำรใชง้ำนอินเทอร์เน็ตฝ่ังของผูใ้ชง้ำนชำ้ลง เพรำะกำรรับส่งขอ้มูลผำ่น

ระบบเครือข่ำยมหำวทิยำลยั ไม่ไดผ้ำ่นเครือข่ำยของผูใ้ชโ้ดยตรง 
2) กระทบต่อกำรใชง้ำนอินเทอร์เน็ตของมหำวทิยำลยัใหท้ ำงำนชำ้ลง เพรำะกำร

รับส่งขอ้มูลผำ่นระบบเครือข่ำยมหำวทิยำลยัมำกข้ึน 

8. เม่ืออยูใ่นบริเวณมหำวทิยำลยัจ ำเป็น
หรือไม่ ท่ีตอ้งตั้งค่ำ Proxy  

1. แนะน ำผูใ้ชบ้ริกำรวำ่ไม่ตอ้งตั้งค่ำ Proxy เพรำะวำ่เม่ือเรำอยูใ่นมหำวทิยำลยัเรำใช้
เครือข่ำยของมหำวทิยำลยั ยกเวน้จะใชส้ญัญำณอินเทอร์เน็ตจำกเครือข่ำยอ่ืนๆ เท่ำนั้น 

9. ท ำกำรตั้งค่ำ proxy และเขำ้รหสัเพื่อ
ใชง้ำนฐำนขอ้มูลออนไลน์ไดแ้ลว้ แต่ยงั
โหลด full text ไม่ได ้

1. ช้ีแจงใหผู้ใ้ชบ้ริกำรไดท้รำบวำ่ ฐำนขอ้มูลออนไลน์ เช่น E-Book, E-Journal, Online 
databases และอ่ืนๆ ท่ีหอ้งสมุดจดัหำมำใหบ้ริกำรนั้น จะไม่ไดข้อ้มูลฉบบัเตม็ (Full text) 
ทุกรำยกำร เพรำะแต่ละฐำนขอ้มูลท่ีหอ้งสมุดบอกรับเป็นสมำชิกไม่ครอบคลุมขอ้มูล
ทั้งหมด และบำงฐำนขอ้มูลเป็นฐำนขอ้มูลท่ีไดฟ้รี (Openness) หรืออยูใ่นช่วงของกำร
ทดลองใช ้(Trial) 

10. ท ำไมไม่สำมำรถใชโ้ทรศพัทมื์อถือ
ท ำกำรสืบคน้และโหลดขอ้มูลฉบบัเตม็
จำกฐำนขอ้มูลออนไลนข์องหอ้งสมุดได ้

1. โทรศพัทมื์อถือใชส้ญัญำณ 3G - 4G จีงไม่สำมำรถโหลดขอ้มูลฉบบัเตม็ได ้เพรำะ
ไม่มีฟังกช์ัน่ในกำรตั้งค่ำ Proxy 

2. แนะน ำใหใ้ชส้ญัญำณ Wi-Fi แทนสญัญำณโทรศพัท ์แต่มีขอ้จ ำกดัวำ่จะตอ้งเป็น
โทรศพัทต์ระกลู iOS เท่ำนั้น 

3. ขอ้แนะน ำถำ้ไม่มีสญัญำณ Wi-Fi แต่ผูใ้ชบ้ริกำรมีเคร่ือง Notebook สำมำรถใชง้ำน
ได ้โดยใหเ้คร่ืองโทรศพัทเ์ป็นตวัปล่อยสญัญำณ และน ำเคร่ือง Notebook มำเป็นเคร่ืองมือ
กำรใชง้ำนแทน 


