
รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557 

1. รายงานการดําเนินงานของฝายเครือขาย  
1.1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet 

 เปลี่ยน Internet Provider เปนบริษัท AIS แทน บริษัท True Corp.ที่หมดสัญญา โดยเพ่ิม
ความเร็ว internet เปน 1 Gbps/400 Mbps (international/Domestic) 

 Uninet เขามา upgrade IOS อุปกรณเครือขาย มีผลทําใหในวันท่ี 5 ตุลาคม 2557 เวลา 
20.30-3.00 ใชงาน internet ไมไดเปนบางชวง 

 (ตลุาคม 2557) ติดตั้ง Switch ที่อาคารคัดแยกขยะ จํานวน 1 ตัว 
 (ตลุาคม 2557) ติดตั้ง Switch ที่โรงอาหารกลาง (ครวัทานทาว) จํานวน 1 ตัว 
 (ตลุาคม 2557) ติดตั้ง Switch ที่อาคารวิชาการ1 ชั้น 4 จํานวน 1 ตัว 
 เดือนตุลาคม 2557 ขยายจุดบรกิารจํานวน 9 จุด 
 (พฤศจิกายน 2557) ติดตั้ง Switch ที่อาคาร F9 หองสถานวิจัยสํานักวิชาแพทยศาสตร 

จํานวน 1 ตัว 
 (พฤศจิกายน 2557) ติดตั้ง Switch ที่อาคาร F3 จํานวน 1 ตัว 
 (พฤศจิกายน 2557) ติดตั้ง Switch ที่อาคาร F4 จํานวน 1 ตัว 
 (พฤศจิกายน 2557) ติดตั้ง Switch ที่สํานักวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 1 ตัว 
 เดือนพฤศจิกายน 2557 ขยายจุดบริการจํานวน 15 จุด 
 (ธันวาคม 2557) ติดตั้ง Switch ที่อาคาร F3 จํานวน 1 ตัว 
 (ธันวาคม 2557) ติดตั้ง Switch ที่โรงอาหารดอนตะวัน จํานวน 1 ตัว 

 
1.2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย ไรสาย SUT-wifi 

 (ตลุาคม 2557) ถอด access point ที่หอพักนักศึกษา s1-16 จํานวน 142 เครื่อง เน่ืองจาก 
AIS ติดตั้ง access point และเปดใหบริการสัญญาณ AIS-wifi และใหบรกิารสัญญาณ SUT-
wifi ดวย  

 (ตลุาคม 2557) ติดตั้ง access point ที่โรงอาหารกลาง (ครวัทานทาว) จํานวน 1 เคร่ือง 
 (พฤศจิกายน 2557) ติดตั้ง access point ที่อาคาร F3 จํานวน 1 ตัว 
 (พฤศจิกายน 2557) ติดตั้ง access point ที่อาคาร F4 จํานวน 1 ตัว 
 (พฤศจิกายน 2557) เปลี่ยน access point รุนใหมที่อาคาร F4 จํานวน 3 ตัว (ทดแทน

เครื่องเกา) 
 (ธันวาคม 2557) ติดตั้ง access point ที่โรงอาหารดอนตะวัน จํานวน 1 ตัว  

1.3สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center    
 ติดตั้ง hard disk เพ่ิมสําหรับ Netapp FAS-3140B  

 ทดสอบการใชงานระบบ web conference ผาน WebEX 

 ทดสอบการใชงานระบบ IP Phone 



 Upgrade ระบบ sutmail จากเดิม  Exchange 2010 เปน version 2013 ปรับโครงสรางระบบ E-

mail ใหม โดยใช Windows server 2012 R2 จํานวน 5 server ทํางานรวมกัน  มีการ load 

balance และมีการทํา cluster ระหวางกันเพ่ือสํารองขอมูล mailbox มีการเขารหัสขอมูล ssl เพื่อ

ปกปองขอมูล email เพ่ือปองกันการ hack-snip      

 เปลี่ยน hard disk 500 Gb สําหรับอุปกรณ Blue coat  ทดแทนตัวที่เสียจํานวน 1 ลูก 

 vmserver 26-27 peak และ down สงผลกระทบ ระบบเมลล down 10-15 นาที แกไข 

vmserver26-27 โดย upgrade esx เปน version 5.5  เพื่อใหระบบมีความเสถียรมากกวาเดิม  

 
1.4 แผนงานดําเนนิการ MA ฝายเครือขายคอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ 2558 

ที ่ รายละเอียด Rack Switch AP UPS ETC ทีม 

ก.ย. 57 ต.ค. 57 พ.ย. 57 
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1 อาคารบริการ (A)             X                           
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2 อาคารเรยีนรวม 1 (B1)                                       X         

3 อาคารเรยีนรวม 2 (B2)                                       X         

4 อาคารวิชาการ 1 (C1)               X                                 

5 อาคารวิชาการ 2 (C2)               X                                 

6 อาคารบรรณสาร (D)                 X                               

7 อาคารวิจัย                                               X 

8 อาคารเคร่ืองมือ F1 - F3                       X                         

9 อาคารเคร่ืองมือ F4 - F6                         X                       

10 อาคารเคร่ืองมือ F7 - F8                           X                     

11 อาคารเคร่ืองมือ F9 - F10                             X                   

12 อาคารกาญจนาภิเษก                   X                             

13 อาคารแอมพิเทียเตอร                   X                             

14 อาคารสุรพัตน W5                   X                             

15 อาคารสุรพัตน W1                     X                           

16 อาคารสุรพัตน W2                     X                           

17 อาคารสุรสมันาคาร                     X                           

18 
อาคารหอพักบัณฑิต  
(สุระ 2) 

                    X                           

19 อาคารเรือนพัก R1 - R8                               X                 

20 
อาคารสํานักงานฟารม 
(Farm) 

                                X               

21 หอพัก S1 - S6                                   X             

22 หอพัก S7 - S12                                             X   

23 หอพัก S13                                         X       

24 หอพัก S14A - S14B                                     X           

25 หอพัก S15 - S16                                           X     



                          

                          

 ทําความสะอาดตู Rackและอุปกรณ 

 จัดสาย Fiber และ ยูทีพี 

 ทดสอบการทํางาน UPS 

 ทําแผนท่ีจําแหนงท่ีติดต้ังอุปกรณ 

 ทําปายติดอุปกรณและสายท่ีสําคัญ 

 ถายรูป 

*ฝายเครือขาย ไดดําเนินการ MA อุปกรณ Network เสร็จสิ้นหมดแลวทุกหนวยงาน ตามแผนประจําป
งบประมาณ 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.รายงานการใชงาน ระบบเครือขายไรสาย (SUT-wifi) 
 



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.รายงานสรุปสถานการณของ traffic internet  
มหาวิทยาลัยมีชองทางออกอินเตอรเน็ตปจจุบันดังนี้ 

รูปภาพแสดงการใชงาน WIFI ในโซนหอพักนักศึกษา ตัวอยางขอมูลตั้งแตวันท่ี 23-29  มกราคม 2558 
(ที่มา : Cisco Prime : 203.158.4.209)  

 

รูปภาพแสดงการใชงาน WIFI ในโซนอาคารเรยีน-สํานักงานและกลุมอาคารเครื่องมือ ตัวอยางขอมูลตั้งแตวันท่ี 23-29  
มกราคม 2558 (ที่มา : Cisco Prime : 203.158.4.208) 

 
 



ชองทางที่ 1 ผานเครือขาย UNINET ที่ความเร็ว 2 Gigabit (ความเร็ว Domestic และ Inter กําหนด
โดย UNINET) 

ชองทางที่ 2 ผาน Internet Provider บริษัท AIS TRUE Corp. ที่ความเร็ว 1 Gbps/400 Mbps 
(international/Domestic)  
 
3.1กราฟแสดงปริมาณการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet Traffic)  
ตัวอยางขอมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2558   

 แสดงผลแบบรายวัน (ผานชองทาง AIS) 

 
 
 
 
 
 

 แสดงผลแบบรายวัน (ผานชองทาง Uninet) 

 

 แสดงผลแบบรายสัปดาห (ผานชองทาง AIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แสดงผลแบบรายสัปดาห (ผานชองทาง Uninet) 

 
 

 

 

 

 

3.2 สรุปตามลักษณะการใชงาน 

 แยกตาม Categories  สูงสุด 10 อันดับ 



 

รูปภาพแสดงการใชงาน internet แยกตาม Categories  ขอมลูเก็บรวบรวมตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557- 
29  มกราคม 2558 (ท่ีมา : Bluecoat Reporter : 203.158.4.203)  

 

 แยกตามเว็บไซตที่มีการใชงานสูงสุด 10 อันดับ 

  

รูปภาพแสดงการใชงาน internet แยกตามเว็บไซตที่มีการใชงานสูงสุด10อันดับ  ขอมูลเก็บรวบรวมตั้งแตวันท่ี 
30 ธันวาคม 2557- 29  มกราคม 2558 (ที่มา : Bluecoat Reporter : 203.158.4.203)  

 แยกตาม Application สูงสุด 25 อันดับ 

หนา login SUT-wifi 



 

รูปภาพแสดงการใชงาน internet แยกตาม Application  ขอมูลเก็บรวบรวมตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557- 
29  มกราคม 2558 (ท่ีมา : Paloato : 203.158.4.110)  
 
3.3 รายงานอุปกรณ caching server (Bluecoat : 203.158.4.229) 

เปนอุปกรณที่นํามาติดตั้ง เพ่ือลดปริมาณการใชงาน bandwidth  สําหรับ zone wifi บริเวณหอพัก
นักศกึษา โดย caching server จะ cache content มาเก็บไว หากมีเรียกใชงาน content เดิม client จะ
สามารถ get content จาก caching server ไดเลย โดยไมตอง load content ใหม  ทําใหลดปริมาณการใช
งาน bandwidth ลงไดมาก 

 
สรปุปริมาณการใชงานเว็บไซตผาน  caching server มีดังนี้ 

  

Google.com 



 
รูปภาพแสดงการใชงาน taffic internet โซนหอพักนักศึกษาผาน caching server (แยกตามเว็บไซตท่ีมีการ
ใชงานสูงสุด 20 อันดับ) ขอมูลวันที่ 28 มกราคม 2558 (ที่มา : bluecoat : 203.158.4.229) 
  

 
รูปภาพกราฟแสดงปริมาณการ save bandwidth ผาน caching server ขอมูลเมื่อวันท่ี 28 มกราคม 
2558 (ที่มา : bluecoat : 203.158.4.229) 
 


