
 

รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ประจําเดือนมกราคม 2561 

1. รายงานการดําเนินงานของฝายโครงสรางฯ  
1.1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet 

 แ ก ไ ข  dns server ห ลั ง ต รว จส อบพ บปญ หา เกี่ ย ว กั บ ระ บบ  IPv6 ทํ า ให เ รี ย ก เ ว็ บ ไ ซ ต  
http://web.sut.ac.th จากภายนอกมหาวิทยาลัยไมได  

 Reboot อุปกรณ fire wall ในชวงเชาของวันที่ 18 ม.ค 61 (ชวงเวลา 6.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงให
กระทบผูใชงานนอยท่ีสุด) เพ่ือแกไขอาการ internet หนวงในชวงบาย  

 งานขยายจุดใหบริการ  
8 ม.ค. 61 เดินสาย LAN จํานวน 1 เสนเพื่อเปลี่ยนตําแหนง Access Point ใหครอบคลุมพื้นที่

ของอาคารสุรนิทัศน 
10 ม.ค. 61 เดินสาย LAN จํานวน 1 เสน เพ่ือเชื่อมตอตูเครือขายฯ จากหองเครือขายหลักฯ กับ

ตูเครือขายฯ ที่หองประชุมสารพพิัฒน ศูนยคอมพิวเตอร แทนสาย LAN เสนเดิม 
10 ม.ค. 61 เดินสาย LAN จํานวน 8 เสนเพื่อติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) จํานวน 5 เคร่ือง 

(และสํารองไว 3 เสน) 

 งานตามระบบแจงซอม  
601227-5-1 อาคารเคร่ืองมือ 9 ชั้น3หอง F9317 ไดแกไข โดยดดัตอสาย LAN ชวงท่ีหนูกัดขาด

ออก แลวเขาหัวตอใหใหม 
610102-1-1 ยายจดุสาย LAN ดําเนินการเขาตรวจสอบและแกไขจุด Outlet ใหสามารถใชงาน

ไดสะดวก และจัดทําสาย LAN จํานวน 2 เสน ความยาว 1.5 เมตร และ  3 เมตร 
610103-2-1 ไดจัดทําสาย LAN ใหจํานวน 1 เสน พรอมท้ังติดตั้ง สามารถใชงานไดและ

ตรวจสอบสาย LAN ที่ใชงานอยูและปรับปรุงใหดูเรียบรอยข้ึน จํานวน 2 จุด 
610104-4-1 ไดเขาตรวจสอบสาย LAN ไมมีสญัญาณ  แกไขโดยตัดหัวสายเกาทิ้งทั้ง 2 ดาน และ

เขาหัวสายใหใหมทั้ง 2 ดาน สามารถใชงานไดแลว 
610105-11-1 ไดจัดหาสาย LAN ความยาว 5 เมตรใหแทนสาย LAN เสนเดิมที่มีความยาว 3 เมตร 

เพ่ือเชื่อมตอจุด Outlet ที่หางจากจุดทํางาน 
610111-21-1 จัดทําสาย LAN ความยาว 4 เมตร จํานวน 1 เสน เชื่อมตอ computer กับ Outlet 

พรอมตรวจเช็คสัญญาณเครือขายฯ สามารถใชงานไดเรียบรอย 
610124-7-1 ยายสํานักงาน งานคายฯ เทคโนธานียายสํานักงานขึ้นอยูชั้น 3 อาคารสุรพัฒน 1 ได

ตรวจเช็คสัญญาณเครือขายฯ เพื่อรองรับคอมพิวเตอรที่ยาย จํานวน 2 จดุ และได
ดําเนินการเชื่อมสัญญาณเครือขายฯ กับประตู finger scan ที่ชั้น 2 เทคโนธานีดวย 

 
 
 



1.2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย 

 งานขยาย-ปรับเปลี่ยนจุดใหบริการ 
8 ม.ค. 61 เปลี่ยน Access Point จากรุน AIR-LAP1242G-E-K9 เปนรุน AIR-CAP2602E-E-

K9 ที่อาคารสุรนิทัศน จํานวน 1 เครื่อง 
15 ม.ค. 61 ยาย Access Point รุน AIR-AP1832I-S-K9 จากหอพักสุรนิเวศ 15 ไปติดตั้งท่ี

อาคารวิชาการ 1 จํานวน 12 เคร่ือง 
25 ม.ค. 61 ยาย Access Point รุน AIR-CAP1702I-E-K9 จากอาคารวิชาการ 1 ไปติดตั้งที่

หอพักสุรนิเวศ 15 จํานวน 12 เครื่อง 
 

1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center    

 Vm server 4,5 ฟองการจัดเก็บขอมูลมปีญหา จึงทําการ Reboot vmserver ใหมเพ่ือแกปญหา
เบื้องตน ระบบจึงหยุดการแจงเตือน  

 เครื่องแมขาย Vmserver 13 แจงพัดลมมีปญหา ทําการ replace พัดลมสํารองเรียบรอยแลว  

 เปลี่ยน hard disk storage Netapp รุน 3140 เสีย 1 ลูก นําลูกสํารองเปลี่ยนทดแทนเรียบรอยแลว 

 เปลี่ยนโปรแกรม web server  ให web server กลุม web.sut.ac.th ประกอบไปดวย server 
หมายเลข ip 202.28.42.23,24,26,27,28 จากเดิมเปนโปรแกรม apache เปลี่ยนเปน nginx เพื่อให
สามารถของรับผูใชงานจํานวนมากได และมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม 

 ปรบัตั้งคา mysql Max connection เปน 5,000 เพ่ือรองรับ connection ใหมากขึ้นได 

 สรางระบบ MySQL Cluster ข้ึนใหม โดยใชโปรแกรม Galera Cluster10.2 บนระบบปฏิบัติการ 
CentOS7 64 Bit โดยใชเครื่องแมขายจํานวน 3 เคร่ือง มาทํา cluster กัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให 
Mysql server  

 สรางเคร่ืองแมขาย Exchange server ขึ้นมา อีก 1 ตัว (cas3.sut.ac.th) เพ่ือใชสําหรับการสงเมลล
แบบ All users โดยเฉพาะ เพื่อแกไขปญหาระบบ SUTmail หนวงขณะสง all Users  

 สรปุจํานวนผูขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้ 
-internet account 27 account 
-email account 67 account 
-web hosting (personal website) 6 account 
-space for backup 2 account 
-eduroam 3 account  
 

1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรคมนาคม 
ใหบริการตามใบงานแจงซอมระบบโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยของศูนยคอมพิวเตอรประจําเดือนมกราคม  
ดังน้ี 
 

1. ใบงานเลขที่  610103-7-1   ปญหาโทรศพัทที่บานเสียงซามาก ไมคอยไดยินเสียง เสียงเบามาก 
เปนคอนขางบอย ท่ีสุขนิวาส 7 หอง 7210   คุณประสานดําเนินการแกไขแลวเสร็จ  ใชงานได
ปกติ 



2. ใบงานเลขที ่ 610104-9-1  ปญหาสัญญาณโทรศัพทเคร่ือง Fax ใชงานไมได  สาํนักงาน ศูนย
นวัตกรรมฯ  คุณประสานดําเนินการแกไขแลวเสร็จ  ใชงานไดปกติ 

3. ใบงานเลขที่  610105-6-2  หนังสือ ศธ5616(1)/1054  เรื่อง ขอความอนุเคราะหจัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอรและเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับอาจารยกรณกีลับจากการลาศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอก ที่สํานักวิชาพยาบาลศาสตร คุณประสานไดดําเนินการตอเครื่องโทรศัพท
แลวเสร็จ  ใชงานไดปกติ 

4. ใบงานเลขที่ 610118-4-1  เคร่ืองโทรศัพทเสีย รหัสครุภัณฑ : 5805001-001/36-37/09-R3 
อาคารวิชาการ2 ชั้น4 สาขาวิชาเคมี  คุณประสานไดดําเนินการติดตั้งเคร่ือง 5805-001-
01/60/00019-304000 ทดแทน  

5. ใบงานเลขที่ 610118-12-1  หนังสือ ศธ5602(7)/27  เร่ือง ขอความอนุเคราะหเครื่องโทรศัพท
พรอมเลขหมายใหม  สวนแผนงาน  อาคารบริหาร  คุณเสมาไดดําเนินการติดตั้งหมายเลข 4018 
พรองเครื่องรับโทรศพัท 5805-001-01-60-00020-3040000 

6. ใบงานเลขที่ 610122-7-1  โทรศพัทบานพักหมายเลข 044 225914 ไมมีโทนสัญญาณ บานพัก 
111/165  คุณประสานดําเนินการแกไขแลวเสร็จ  ใชงานไดปกติ 

7. ใบงานเลขที่ 610123-22-1  ดึงหมายเลขโทรศัพท 5 เบอร 4879,4822,4819,4830,4843 จาก
หอง 128 มาหอง 120  เทคโนธานี  คุณประสานดําการแลวเสร็จ 

8. ใบงานเลขที่  610125-5-1 แจงซอมโทรศัพท หมายเลข 6079 อาคารเครื่องมือ4 หอง F4114  
ใชงานไมได  คุณเสมาดําเนินการแกไขแลวเสร็จ 

9. ใบงานเลขที่ 610104-8-1 หนังสือ ศธ5654)/1เรื่อง ขอความอนุเคราะหเดินสายเชื่อมตอระบบ
อินเตอรเน็ต และเชื่อมตอสายโทรศัพท  คุณเสมาและคุณสมพงษ ไดดําเนินการทั้งโทรศัพทและ
สายสัญญาณเครือขายแลวเสร็จ 

10. ใบงานเลขที่  610105-20-1  โทรศัพทไมสามารถโอนสายไดแปนพิมพบางตัวใชการไมได  รหัส
ครุภัณฑ : AIO69-2560-064A  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร อาคารวิชาการ 1  คุณเสมาได
ดําเนินการแกไขแลวเสร็จ 

11. ใบงานเลขที ่610105-21-1 แจงการติดตั้งหมายเลขโทรศัพท 3 หมายเลข ภายในหอง 302 
(สังกัดสํานักงานอุทยานการเรียนรูสิรินธร) โดยมีหมายเลขเดิม 2 หมายเลข (4850, 4839) และ
ขอเพิ่มหมายเลขใหม 1 หมายเลข  หอง 302 ชั้น 3 อาคารสุรพัฒน 1 เทคโนธานี  คุณสมพงษ
และคุณเสมาไดดําเนินการแกไขใหได 2 หมายเลข  สวนหมายเลขใหมที่ขอเพ่ิมไมมีคูสายภายใน
หอง ทําใหเพิ่มหมายเลขใหมไมได 

12. ใบงานเลขที ่ 610105-29-1  โทรศัพทประจําโตะ รปภ. หอ1 หอ2 หอ3 ชํารุดไมสามารถโทรเขา
ออกได คุณเสมาดําการแกไขแลวเสร็จ  ใชงานไดปกติ 

13. ใบงานเลขที ่610108-1-1 โทรศัพทเสียคะ รหัสครุภัณฑ : 5805-001-01/51/057-3040000  f9 
ชั้น 2  สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร  คุณเสมาดําเนินการแกไขแลวเสร็จ  ใชงานไดปกติ 

14. ใบงานเลขที ่610109-18-1 โทรศัพท ไมสามารถโทรเขา-ออกได เวลามีสายเขาไมสามารถไดยิน
เสียงสายปลายทาง และไมสามารถโทรออกได  รหัสครุภัณฑ : 5805-001-01/59/00011-
3040000  คุณเสมาดําเนินการแกไขแลวเสร็จ  ใชงานไดปกติ 



15. ใบงานเลขที ่610111-2-1 สายตัวเชื่อมหลุดจากตัวรับสายจึงไมสามารถไดยินสายปลายทางและ
สื่อสารได รหัสครุภัณฑ : 5805-001-01/58/00076-3040000  สวนประชาสัมพันธ อาคาร
บริหาร คุณเสมาดําเนินการแกไขแลวเสร็จ  ใชงานไดปกติ 

16. ใบงานเลขที่ 610115-5-1 โทรศัพทหอง ผศ.ดร.มงคล ไมสามารถใชงานได CE05 สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1  คุณเสมาดําเนินการแกไขแลวเสร็จ  ใชงานไดปกติ 

17. ใบงานเลขที ่610116-17-1 ยายหมายเลขโทรศัพท หมายเลข 4553 ไปหอง ME35  นัดหมาย
หอง ME02 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1  คุณเสมาดําเนินการแกไขแลว
เสร็จ  ใชงานไดปกติ 

18. ใบงานเลขที่ 610105-1-1  หนังสือ ศธ5614(7)/1466  เร่ือง ขอความอนุเคราะหจัดสรร
หมายเลขโทรศัพท  คุณสมพงษไดดําเนินการจัดสรรหมายเลขโทรศัพทใหม 5953  พรอม
เครื่องโทรศัพทจํานวน 1 เครื่อง   เชื่อมตอสัญญาณโทรศพัทสามารถใชงานได 

19. ใบงานเลขที่ 610105-12-1 การใชงานโทรศพัทมีปญหาเล็กนอย  เน่ืองจากเวลาที่คนอ่ืนจะโทร
เขามาที่เบอร 4765 นี้ จะไมสามารถโทรเขามาไดและจะถูกโอนสายไปยัง operator  ของ
มหาวิทยาลัยโดยอัติโนมัติ  จึงทําใหการติดตอประสานงาน เกิดการติดขัด  จึงใครขอความ
อนุเคราะหเจาหนาที่ชวยดําเนินการแกไขใหดวยคะ   รหัสครุภัณฑ : 5805-001-01/55/00409-
3040000  คุณสมพงษไดดําเนินการแกไขในระบบโทรศัพทแลวเสร็จ  สามารถใชงานไดปกติ 

20. ใบงานเลขที่ 610103-20-1  internet ที่บานพักเลขท่ี 111/169 เสีย คุณอํานาจไดดําเนินการ
แกไข Reboot ADSL Server  สามารถใชงานไดปกติ 

21. ใบงานเลขที่ 610122-11-1 ยายสิทธ์ิการโทรออกภายนอกจากเดิมหมายเลข 0-4422-3958 เปน
หมายเลข 0-44223957 เนื่องจากหมายเลข 3958 ไมมีผูใชงาน  รหัสครุภัณฑ : 5805-001-
015500444-3040000  สํานักวิชาแพทยศาสตร ชั้น 2 (งานกิจกรรมนักศึกษาแพทย)  คุณ
อํานาจดําเนินการแกไขแลวเสร็จ 

22. ใบงานเลขที่ 610124-8-1  เนื่องจากยายสํานักงานใหมชั้น 3 ของอาคารสุรพัฒน จึงขอความ
อนุเคราะหทานเช็คสัญญาณโทรศพัทเพ่ือเชื่อมตอ จํานวน 2 จุด 5 หมายเลข หอง 118 เทคโน
ธานี คณุอํานาจไดดําเนินการแกไขแลวเสร็จ 

 
1.5 สรุปการดําเนินการดานงานบริการคอมพิวเตอร 



 

 
 
 

1.6 การดําเนินการอื่นๆ 

  แกไขปญหา server it.sut.ac.th, it2.sut.ac.th ของสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีอาการคาง ไม
สามารถทํางานได จึงสั่ง reboot ระบบใหม ทําใหสามารถใชงานไดตามปกติ 



 สรปุขอมูลทรัพยากร virtual machine ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหการจัดทํา 
DRSite (Worm site)  

 แกไขรหัสผาน ftp ของเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.sut.ac.th/ouc) เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลง webmaster  

  (พ.ย.60) จัดสรร internet account สําหรับฝกอบรม ใหสาขาภูมิสารสนเทศ สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
20 account 

 จัดสรร certificate สําหรับ web server misx.sut.ac.th หนวยงาน mis 

 จัดสรร certificate สําหรับ web server it.sut.ac.th, it2.sut.ac.th หนวยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 กําหนด key สําหรับการเชื่อมตอ radius server เพื่อ authen ผูใชงานดวย internet account 
สําหรับ sever สถาบันวิจัย ip 203.158.7.61  

 เปดสิทธิ์การเขาใชงาน remote server ใหหนวยงานสถาบันวิจัยฯ ตั้งแตวันที่ 1-31ม.ค.61 

 รวบรวม workflow การทํางานของเจาหนาที่ฝายโครงสรางฯ ทั้งหมด เพ่ือจัดทําแผนภาพขั้นตอนการ
ทํางานของเจาหนาที่ เพื่อวิเคราะหขั้นตอนการทํางาน ลดความซ้ําซอน และเพ่ือประชาสัมพันธืให
ผูใชบริการไดทราบระยะเวลาการทํางานของเจาหนาที่ได  

 สรปุขอมูล web ranking เว็บมหาวิทยาลัย โดย webometrics ประจําเดือนมกราคม 2560   
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อยูลําดับที่ 7 ของประเทศ / ลําดับที่ 1072 ของโลก 

2.รายงานการใชงานระบบเครือขาย 

Internet Gateway Traffic 

 

 

 

 

  



*ทางออก Uninet 4Gbps / AWN Domestic 3 Gbps,Inter 1 Gbps)  / ขอมูล ณ วันท่ี 30 ม.ค 61 

2.1 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขาย (LAN) (ไมรวมหองปฏิบัติการคอมฯ) 

(ขอมูล ณ วันที่ 30 ม.ค 61) 

วิธีการ จํานวน 
วิธีการแบบ NAC In-Band 177 คน 
วิธีการแบบ ISE 1,732 คน 
รวมทั้งหมด 1909 คน 

 

 

2.2 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขายไรสาย  

2.2.1 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-Wifi   

 

 

จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-Wifi  (ท่ีมา https://203.158.4.211) (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง) 



 

 

 

 

2.2.2 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-Wifi 

 

2.2.3 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-Guest 



 

 

2.2.4 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-Mobile  

 

 

2.2.5 สรุปสถิติจํานวนผูใชงานผานระบบ wireless ท้ังหมด 



 

 ผูใชงานผานระบบ wireless สงูสุด 6,573 คน/วัน 

 ผูใชงานผานระบบ wireless ตํ่าสุด 1,252  คน/วัน   

 ผูใชงานผานระบบ wireless เฉล่ีย 5,109 คน/วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ภัยคุกคามระบบเครือขาย   

 สถานะการณไวรัสและมัลแวรที่แพรระบาดในมหาวิทยาลัย (ขอมูล 1 เดอืนยอนหลัง) 

(ที่มา : Sourcefire 203.158.4.43) 

 

 



 
 

 การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ IPS: Sourcefire (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง) 

(ที่มา : Sourcefire 203.158.4.43) 

 
 

 การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ Firewall (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง) 

(ท่ีมา Paloalto:203.158.4.110)   



 


