
 

รายงานการใชงานระบบเครอืขายคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 

 รายงานการดําเนินงานของฝายโครงสรางฯ  
1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet 

 เมื่อวันที่ 3 พ.ค.61 พบ Link AIS Down ต้ังแตเวลา 10.00-13.00น. ทั้งนี้ไมมีผลกระทบตอผูใชงาน 
เนื่องจากมีการ load balance traffic ออกทาง Uninet 

 ตรวจรับครุภัณฑเครือขาย ตามสัญญาเลขที่ 36/2561 ประกอบไปดวย gateway router 1 ระบบ, 
ระบบรักษาความปลอดภัยเครือขาย (Firewall) 1ระบบ, core switch ประจําอาคาร 1ระบบ (3ชุด), 
Switch แบบ POE 10 ชุด, อุปกรณ Access Point 85 ชดุ 

 เปล่ียน Core switch ประจําอาคาร ประกอบดวย อาคารบริหาร อาคารเรียนรวม1 อาคารวิชาการ 1 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชงานอินเตอรเน็ตใหดียิ่งขึ้น  

 เดินสายหองประชุมสารวิธาน เพื่อรองรับการปรับปรุงหองประชุมสารนิเทศ  

 งานขยายจุดใหบริการ  
วันที่ งานขยายจดุใหบริการ 

10 พ.ค.61 ติดต้ังอุปกรณ switch cisco sg300-28p บริเวณชั้น2 สุรสัมนาคาร จํานวน 2 ตัว 
28 พ.ค.61 ติดต้ังอุปกรณ switch cisco sg300-10MP บริเวณ SC-B1-FLRU 

 งานตามระบบแจงซอม  
เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซอมแซมระบบเครือขาย ผูรับงาน 

610524-59-1 ขยาย / ปรับเปล่ียนจุดบริการเครือขาย (LAN) ณัฐวัฒน 
610509-27-1 อื่นๆ ณัฐวัฒน 
610502-34-1 เปดบริการเครือขาย LAN+Security ณัฐวัฒน 
610530-41-1 ซอมบํารุงสายสัญญาณ และขยาย จุดบริการเครือขาย ณัฐวัฒน 
610525-16-1 สาํนักงาน ไมมีสัญญาณ /สญัญาณขาดหาย ณัฐวัฒน 
610524-50-1 สาํนักงาน ไมมีสัญญาณ /สญัญาณขาดหาย ณัฐวัฒน 
610524-19-1 อื่นๆ ณัฐวัฒน 
610524-3-1 สาํนักงาน ไมมีสัญญาณ /สญัญาณขาดหาย ณัฐวัฒน 
610529-1-1 สาํนักงาน ไมมีสัญญาณ /สญัญาณขาดหาย สมบัติ 
610530-11-1 แกไข proxy ปดก้ันเว็บไซต วัฒนา 
610509-33-2 อาคารเคร่ืองมือ 11 ชั้น 1 ไมสามารถใชงาน wifi ได วฒันา 

 
2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย 

 Access Point บริเวญหอพัก S16 เสีย จํานวน 6 ตัว เสีย จากพายุฝน ทําเร่ืองสงเคลมบรษิทั
เรียบรอยแลว  -นํา AP สตอคตดิทนแทนเรียบรอยแลว   



 
 

 สรปุขยายจุดใหบริการ  
วันที่ รายละเอียดงานขยายจุดใหบริการ 

3 พ.ค.61 ติดตั้ง access point 2 ตัว บริเวณ C1-FL3 , C1-Fl2 
 ติดตั้ง access point 11 ตัว หอพัก S16 บริเวณโซน A109, A502, A505, 

A509, B202, C105, C205, F102, F105, F109, E805 
4 พ.ค.61 ติดตั้ง access point 1 ตัว หอพัก S16 บริเวณโซน F802 
21 พ.ค.61 ติดตั้ง access point 6 ตัว หอพัก S7 โซน 7105,7116, 7128, 

7140,7208,7243 
30 พ.ค.61 ติดตั้ง access point 1 ตัว หอพัก S8 โซน 8212 

 งานตามระบบแจงซอม  
 

เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซอมแซมระบบเครือขาย 
610517-24-1 ขยาย / ปรับเปลี่ยนจุดบริการเครือขาย (wifi) สมชาย 
610509-28-1 อ่ืนๆ สมชาย 
610502-11-1 อ่ืนๆ สมชาย 
610507-5-1 กลุมบานพัก ไมมีสัญญาณ /สัญญาณขาดหาย วสันต 
610504-10-1 สํานักงาน ไมมีสัญญาณ /สัญญาณขาดหาย วสันต 

 
1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center    

 เพิ่มทรัพยากรเครื่องแมขาย ใหกลุมงาน MIS โดย Join vmserver12 (2 cpu, ram 248 Gb) , 
upgrade เครื่องแมขาย Vmserver28 (เพิ่ม cpu 1 ตัว, ram 278 Gb) 

 Upgrade ระบบปฎิบัติการเคร่ืองแมขาย Vmserver26,28 เปน ESXI 6.7  

 Upgrade เครื่องแมขาย Vmserver26 (เพ่ิม cpu 1 ตัว, ram 248 Gb) 

 Upgrade ระบบปฎิบัติการเคร่ืองแมขาย Vmserver11  เปน ESXI 6.7 

 เนื่องดวยในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ระบบจัดเก็บขอมูลสวนกลางชนิด VSAN-2 ไดรับความ
เสียหายจากปญหาการจัดเก็บขอมูลผิดพลาด มีอาการ harddisk crash จึงทําใหระบบสารสนเทศ
บางสวนไดรับความเสียหาย ฝายโครงสรางฯ พยายามกูขอมูลและระบบสารสนเทศทั้งหมด
กลับมา แตพบปญหาขอมูลบางสวนไมสามารถนํากลับมาได สรุปความเสียหายดังนี้ 

1.1 ระบบสารสนเทศ  
ระบบสารสนเทศ หมายเหตุ 

Joget 6.0 server (Enterprise Edition) 
203.158.1.23 

ตองดําเนินการสรางใหม 

Mysql Cluster 202.28.42.51 ดําเนินการสรางใหมเรยีบรอยแลว 



MySQL-Eccs 203.158.4.135 ดําเนินการกูขอมูลแลว 

MySQL-Student 202.28.42.34 ดําเนินการกูขอมูลแลว  

เครืองแมขาย active directory -> 

nps2,profiler-iii, profiler-iv 

ดําเนินการกูขอมูลแลว 

 
1.2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายประเภท web hosting 

webhosting หมายเหตุ 
applinux.sut.ac.th ดําเนินการสรางใหมเรียบรอยแลว *ไมสามารถกู

ขอมูลได 
web2.sut.ac.th ดําเนินการสรางใหมเรียบรอยแลว *ขอมูลไม

เสียหาย 
host2.sut.ac.th ดาํเนินการสรางใหมเรียบรอยแลว *ขอมูลไม

เสียหาย 
www2.sut.ac.th ดําเนินการสรางใหมเรียบรอยแลว *ไมสามารถกู

ขอมูลได 
Its.sut.ac.th ดําเนินการสรางใหมเรียบรอยแลว *สามารถกูขอมูล

ไดบางสวน -ระบบสอบ online ตองสรางใหม 
 

 สรปุจํานวนผูขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้ 
-internet account 27 account 
-email account (SUTMail) 14 account 
-google App account (@g.sut.ac.th) 81 account 
-web hosting (personal website) 3 account 
-vpn account 7 account 
-space for backup 1 accout 
-virtual app & Desktop 1 account 
 

 จัดสรร virtual server : hr_development.sut.ac.th สําหรบัสวนการเจาหนาที่เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ  windows server 2016 standard 64 bit , cpu 4 vcpu,  ram 
8 Gb, Hdd 100 Gb 

 จัดสรร virtual server : tellbilling1.sut.ac.th สําหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
ระบบปฏิบัติการ  windows server 2008 R2 64 bit , cpu 4 vcpu,  ram 8 Gb,  Hdd C:80 Gb/ 
E:80 Gb 

 จัดสรรพ้ืนที่เว็บไซต alumni.sut.ac.th 

  จัดสรร internet account สําหรับนักเรยีนโรงเรยีนสุรวิวัฒน 140 account 



 จัดสรร internet account สาํหรับนักเรียนโครงการหองเรียนวิทยาศาสต มาใหจํานวน 60 account 

 จัดสรร internet account ชัว่คราว สําหรับ ceit guest 60 account 

 จัดสรร internet account ชัว่คราว สําหรับกิจกรรมการแขงขันออกแบบและสรางหุนยนตแหง
ประเทศไทยฯ 2018 จํานวน 50 account 

 จัดสรร internet account ชัว่คราว สําหรับสาขาวิชาทันตแพทยศาตร 40 account 

 งานตามระบบแจงซอม  
 

เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซอมแซมระบบเครือขาย ผูรบังาน 
610530-39-1 ขอเปดบัญชี internet account พงษกานต 
610530-38-1 ขอเปดบัญชี internet account พงษกานต 
610530-37-1 ขอเปดบัญชี internet account พงษกานต 
610530-36-1 ขอเปดบัญชี internet account พงษกานต 
610530-34-1 ขอความอนุเคราะห server สาํหรับติดตั้ง application ณฐัพงษ 
610521-28-1 ขอเปดบัญชี internet account ณฐัพงษ 
610521-25-1 ขอเปดบัญชี internet account ณฐัพงษ 
610509-26-1 ขอพ้ืนที่ server สําหรบัการเรียนการสอน ณฐัพงษ 
610508-9-1 ขอความอนุเคราะหสรางเคร่ือง server สําหรับระบบ

สารสนเทศ 
ณฐัพงษ 

 
 

1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรคมนาคม 

 ตรวจสอบอุปกรณระบบโทรศัพทชุมสายหลักและอุปกรณระบบโทรศัพทชุมสายประจําอาคาร   
พบวาอุปกรณระบบโทรศัพทแตละอาคารใชงานไดปกติ 

 ตรวจสอบระบบการเชื่อมตอสัญญาณสายนอก E1-TOT และ E1- AIS   พบวาทั้ง E1-TOT และ E1- 
AIS ระบบการเชื่อมตอสัญญาณปกติครบทุกวงจร 

 การแกไขปญหาดาน Software  มีการแกไขระบบ Voice gateway ในวันที่ 30 เมษายน 61 
เน่ืองจากระบบ server กลางมีปญหา สงผลกระทบใหอาคารขนสง , วิชาการ 1 (บางสวน) และ
อาคารวิจัย มีปญหา และไดดําเนินการแกไขแลวเสร็จทุกอาคารกอนเท่ียง สามารถใชงานไดปกติ 

 

 งานตามระบบแจงซอม  
เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซอมแซมระบบโทรคมนาคม ผูรบังาน 

610502-1-1 สญัญาณโทรศัพท มีเสียงแทรกซาๆๆ ทําใหคุยไมรูเร่ือง  ประสาน 
610522-14-1 คณบดีไมสามารถใชโทรศัพทติดตอภายใน ประสาน 

610530-7-1 ขอความอนุเคราะหตรวจเช็คระบบเบอรโทรศพัทภายในสํานักงาน 
อาการ: มีเสียงเรียกเขาเปนระยะๆ และเปนทั้งวันมีเสียงเรียกเขาดัง
พรอมกัน 3-4-5 หมายเลข เมื่อรบัสายจะไมมีสัญญาณใดๆ และเสียง
โทร.เขาดังกลาว ดังทั้งวันเปนระยะ 

ประสาน 



610502-8-1 แจงโทรศัพทไมมีสัญญาณ หอง B1112 อาคารเรยีนรวม 1 ประสาน 

610508-14-1 เครื่องแฟกซไมสามารถใชงานได หมายเลข 4040 ประสาน 

610515-4-1 เปลี่ยนจุดเครื่องถายเอกสารและเคร่ืองพิมพ ภายในหองสํานักงาน 
โรงเรียนสุรวิวัฒน 
เปล่ียนจุดสัญญาณโทรศัพท หอง รอง ผอ.โรงเรียนสุรวิวัฒน 

ประสาน 

610521-11-1 ยายจุดติดตั้งโทรศัพท-โทรสาร อ.บรรณสารฯ 1 ประสาน 

610524-15-1 ไมมีสัญญาณโทรศัพทหมายเลข 4152 ประสาน 

610524-37-1   ขอเปลี่ยนโทรศัพทใหมเนื่องจากบางคร้ังไมสามารถกดหมายเลขได   ประสาน 

610525-2-1 เคร่ืองโทรศัพท หมายเลข 4046 (คณุณัฐกานต) เสีย ไมมีสัญญาณ 
ท้ังสายเขาและโทรออก 

ประสาน 

610525-7-1 ขอความอนุเคราะหตอโทรศัพท เพ่ือใชประจําหองปฏิบัติการ ประสาน 

610524-38-1 สายโทรศัพทเชื่อมตอเขาบานพักเลขที่ 111/142 ขาด ประสาน 

610508-2-1 ไมสามารถใชงานเครือขาย ADSL โซนบานพักบุคลากร เนื่องจาก
โดนกระรอกกัดสายขาด 

ประสาน 

610511-9-1 แกไขซอมบํารุงสายเคเบิลสัญญาณโทรศพัทภายนอกอาคารอยูใตดิน   ประสาน 

610511-8-1 แกไขซอมบํารุงสายเคเบิลสัญญาณโทรศพัทภายนอกอาคารอยูใตดิน   เสมา 

610515-2-1 โทรศัพทสํานักงานไมมีสัญญาณ สํานักงานศนูยการเรียนรูหอพัก -
แกไขซอมบํารุงสายเคเบิลสัญญาณโทรศพัทภายนอกอาคารอยูใตดิน   

เสมา 

610516-4-1 ไมมีสัญญาณโทรศัพทที่โตะ รปภ.หอ 5 -แกไขซอมบํารุงสายเคเบิล
สญัญาณโทรศัพทภายนอกอาคารอยูใตดนิ   

เสมา 

610524-21-1 ไมสามารถรับ fax ได สมพงษ 

610530-35-1 สลับเบอรระหวาง 2สาย สมพงษ 

610530-8-1 โทรศพัทใชงานไมได สมพงษ 

610530-2-1 โทรศพัทงานยานพาหนะชั้นบนเสีย สมพงษ 

610524-36-1 Operator ตอสาย ไมไดยินเสียง สมพงษ 

610524-20-1 ไมมีสัญญาณโทรศัพท สมพงษ 

610524-8-1 โทรศพัทใชงานไมได สมพงษ 

610524-6-1 ไมมีสัญญาณโทรศัพท สมพงษ 

610504-22-1 Ip-phone ไมมีสัญญาณ สมพงษ 

610521-27-1 Update ขอมูลโทรศัพท อํานาจ 

610515-9-1 Update ขอมูลสมุดโทรศัพท อํานาจ 

610511-16-1 Update ขอมูลสมุดโทรศัพท อํานาจ 

610510-10-1 Update ขอมูลสมุดโทรศัพท อํานาจ 

610510-9-1 Update ขอมูลสมุดโทรศัพท อํานาจ 

610524-12-1 งานวินัยทหาร ไมมีสัญญาณโทรศัพท อํานาจ 

610524-9-1 ไมมีสัญญาณโทรศัพท อํานาจ 

610521-31-1 สญัญาณ ADSL ขาดหายบอยครั้ง อํานาจ 



610517-8-1 สญัญาณ ADSL ขาดหายบอยครั้ง อํานาจ 

610516-6-1 ไมสามารถใชงาน ADSL อํานาจ 

610509-4-1 ไมมีสัญญาณ ADSL อํานาจ 

610504-17-1 สายโทรศัพทตกระหวางโซน E3-F2 หอพัก s15 อํานาจ 

610503-18-1 ADSL เสีย อํานาจ 

 
 

1.5 สรุปการดําเนินการดานงานบริการคอมพิวเตอร 

 แกไขปญหาการ activate windowsแบบ kms ชองเครื่อง HP คือ windows ไมสามารถคนหา 
kms server ไดเนื่องจาก คา KeyManagement server มคีาเปน 192.168.1.255  แตตัว 
kms server มีคาเปน 191.1.2.31   เซต kms server เปน kms.sut.ac.th (ในกรณีตองการ
เพ่ิม host kms สามารถเพิ่มหมายเลข ip เพ่ิมในชื่อ dns โดยไมตองเปลี่ยนคาลูกขาย) 
 
สวนของ office  เซต kms server เปน kms1.sut.ac.th  ip 191.1.2.15 
 
ในสวนเครื่องใหม 463 เคร่ือง set คาเปนชื่อทั้งหมด สามารถ activate ไดทุกเครื่อง 
 
วิธีการแกไข windows 
1. ตองเชื่อมตอเครือขาย 
2. ตั้งเวลาเครื่องใหเปนปจจุบัน 
3. ใช scripts bat file       คลิ๊กขวา ที่ bat fle     run as administrator 
cscript "C:\Windows\System32\slmgr.vbs" /upk 
cscript "C:\Windows\System32\slmgr.vbs" /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-
T83GX 
cscript "C:\Windows\System32\slmgr.vbs" /skms kms.sut.ac.th:1688 
cscript "C:\Windows\System32\slmgr.vbs" /ato 
ทดสอบใน dos prompt โดย  slmgr /dlv 
4. ทํา service kms-domain ใหลูกขายสามารถใช คําสั่งแบบ domain kms service ไดใน
กรณี scripts ในขอ 1 ไมทํางาน เขา dos prompt คลิ๊กขวา run as  administrator 
cscript "C:\Windows\System32\slmgr.vbs"   /skms-domain   kms.sut.ac.th:1688 
restart เคร่ืองใหม windows จะ activate ใหอัตโนมัติ ทดสอบใน dos prompt โดย  slmgr 
/dlv 
5. ในกรณีขอ 3 -4 ไมทํางาน ใหแกไขคา kms server จาก 192.168.1.255 เปน 
kms.sut.ac.th 
กด Search พิมพ regedit 
คนหา keymanagement จะมีคียของ office และ windows ของ office จะมี officeนําหนา  
สวนของ windows จะเปน SoftwareProtect…..     หรือ key ที่ขึ้นตน 55...….. 
เมื่อแกไขคาเสร็จแลว ปด regedit 



ทดสอบใน dos prompt โดย  slmgr /dlv 

 งานตามระบบแจงซอม  
เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซอมแซมระบบเครือขาย ผูรบังาน 

610531-4-1 ไมสามรถอานไฟล PDF ศิริพงษ 
610530-22-1 Activate office ศิริพงษ 
610524-60-1 Activate office ศิริพงษ 
610524-51-1 Font มีปญหา เวลาสั่งพิมพ ศริิพงษ 
610524-49-1 Font มีปญหา เวลาสั่งพิมพ ศิริพงษ 
610524-43-1 จอคาง เปดเครื่องไมได ศิริพงษ 
610524-44-1 จอคาง เปดเครื่องไมได ศิริพงษ 
610524-30-1 Pdf มีปญหา ศิริพงษ 
610524-31-1 Pdf มีปญหา ศิริพงษ 
610524-11-1 Activate windows ศิริพงษ 
610523-28-1 ตอ projector ไมได ศิริพงษ 
610523-26-1 เปดเครื่องไมได ศิริพงษ 
610523-27-1 เปดเครื่องไมได ศิริพงษ 
610523-23-1 Activate windows ศิริพงษ 
610523-7-1 Activate office ศิริพงษ 
610523-3-1 ใชงาน excel / word ไมได ศิริพงษ 
610521-24-1 Activate windows ศิริพงษ 
610518-4-1 Activate windows ศิริพงษ 
610516-9-1 Activate windows ศิริพงษ 
610515-11-1 อ่ืนๆ ศิริพงษ 
610515-10-1 Activate office ศิริพงษ 
610511-19-1 Activate office ศิริพงษ 
610511-3-1 Activate windows ศิริพงษ 
610511-2-1 Missing operating system ศิริพงษ 
610510-3-1 Activate windows ศิริพงษ 
610509-34-1 ตั้งคา internet ศิริพงษ 
610507-15-1 Activate office ศิริพงษ 
610507-10-1 Activate office /windows ศิริพงษ 
610503-17-1 ใชงานสาย lan ไมได ศิริพงษ 
610503-14-1 Activate windows ศิริพงษ 
610503-15-1 Activate windows ศิริพงษ 
610503-16-1 Activate windows ศิริพงษ 
610523-39-1 เปดเอกสารจากเมลลไมได ศิริพงษ 



610523-38-1 บ.trio ติดตั้งเครื่อง 77 เครื่อง / บ.nascom เก็บเครื่อง
หมดสัญญา 

ศิริพงษ 

610523-10-1 เครื่อง restart เองบอยคร้ัง ศิริพงษ 
610522-17-1 ใชแลวเคร่ืองคาง ศิริพงษ 
610510-7-1 Notebook คาง ศิริพงษ 
610509-16-1 อ่ืนๆ location path ไมถูกตอง ศิริพงษ 
610508-12-1 Ups ไมสํารองไฟ ศิริพงษ 
610508-8-1 Notebook ชารตไฟไมเขา (เคร่ืองสวนตัว) ปฏิเสธงานซอม 
610507-4-1 Dell ออก internet ไมได ศิริพงษ 
610504-15-1 Activate office ศิริพงษ 
610502-27-1 เครื่องคาง ศิริพงษ 
610525-24-1 ขอยืม notebook 2 เคร่ือง วัชรพล 
610521-10-1 คอมพิวเตอร อัพเดพแลว หลังจากนั้นเขาอินเตอรเน็นใน

ระบบ  lan ไมได 
วัชรพล 

610518-21-1 Activate windows วัชรพล 
610518-8-1 ใชงานinternet ผาน lan ไมได วัชรพล 
610517-3-1 Activate windows วัชรพล 
610516-18-1 ใชงานinternet ผาน lan ไมได วัชรพล 
610509-17-1 Activate windows วัชรพล 
610531-15-1 ใช lan ไมได วัชรพล 
610523-5-1 Activate Microsoft Office วัชรพล 
610522-8-1 ใชงาน internet ไมได วัชรพล 
610521-29-1 ใชงาน internet ไมได หลัง update window วัชรพล 
610521-21-1 Activate Microsoft Office วัชรพล 
610521-2-1 จอ monitor แจงวา \"monitor going to sleep\" วัชรพล 
610516-7-1 Activate Microsoft Office วัชรพล 
610516-2-1 ไมสามารถเขา net ผานสาย Lan ได วัชรพล 
610515-6-1 คอมพิวเตอรติดๆดับๆ วัชรพล 
610510-6-1 เขาอินเตอรเน็ตไมได วัชรพล 
610509-33-1 อาคารเครื่องมือ 11 ชั้น 1 ไมสามารถใชงาน wifi ได วัชรพล 
610509-1-1 Boot เครื่องใชเวลานาน วัชรพล 
610508-5-1 PC ที่สํารองไวสําหรับ e-bidding ไมสามารถเชื่อมตอระบบ

อินเตอรเน็ต 
วัชรพล 

610501-14-1 Activate Microsoft Office วัชรพล 
610523-42-1 le word/excel ที่ทําเปนตัวอักษรสี เมื่อพิมพออกเคร่ือง 

printer สี ปรากฏวาตัวอักษรเฉพาะสีจะยกขึ้น ไมไดอยูใน
ระดับเดียวกับตัวอักษรขาวดํา 

วัฒนา 



610524-46-1 All in one ยี่หอ Lennovo ฮารดดิสเสีย วัฒนา 
610531-11-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 8 เครื่อง เอกภาวี 
610531-10-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 1 เครื่อง เอกภาวี 
610523-15-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 2 เครื่อง เอกภาวี 
610523-14-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 4 เครื่อง เอกภาวี 
610523-12-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 10 เครื่อง เอกภาวี 
610521-23-1 จัดเก็บNotebook เชาป 2559 เอกภาวี 
610521-22-1 จัดเก็บเครื่องเชาป 2559 เอกภาวี 
610518-2-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 2 เครื่อง เอกภาวี 
610509-22-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 1 เครื่อง เอกภาวี 
610502-36-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 6 เครื่อง 

ขอยืมวิทยุสื่อสารพรอมแทนชารจ 4 เครื่อง 
เอกภาวี 

610501-20-1 1.ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 3 เคร่ือง 
2.ขอยืมจอคอมพิวเตอร+สายชารจ 2 ชุด 

เอกภาวี 

610501-7-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 1 เครื่อง เอกภาวี 

610501-12-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 1 เครื่อง เอรินทร 

610502-40-1 
1.ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 6 เคร่ือง 2.ขอยืมวิทยุ
สื่อสารพรอมแทนชารจ 4 เครื่อง 3.ขอยืม Key Pad 3 ชุด 

เอรินทร 

610521-8-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 1 เครื่อง เอรินทร 
610522-1-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 2 เครื่อง เอรินทร 
610523-20-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 10 เครื่อง เอรินทร 
610523-19-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 10 เครื่อง เอรินทร 
610523-17-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 10 เครื่อง เอรินทร 
610523-30-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 4 เครื่อง เอรินทร 
610523-32-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 2 เครื่อง เอรินทร 

 งานตามระบบแจงซอม - โดยบริษัทภายนอก 
 

 
 
 
 
 



2.รายงานการใชงานระบบเครือขาย 

Internet Gateway Traffic 

 

 

 

 

  
*ทางออก AWN Domestic 3 Gbps,Inter 1 Gbps)                   / Uninet 4Gbps   / ขอมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 61 

 

2.1 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขาย (LAN) (ไมรวมหองปฏิบัติการคอมฯ) 

(ขอมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 61) 

วิธีการ จํานวน 
วิธีการแบบ NAC In-Band 251 คน 
วิธีการแบบ ISE (802.1x) 1,850 คน 
รวมทั้งหมด 2,101 คน 

ที่มา (nac) https://203.158.4.213 / (ise) https://203.158.4.207 

 

 

 

 

 

 



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 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย eduroam 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.6 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-IoT 

 

 

 

2.2.7 สรุปสถิติจํานวนผูใชงานผานระบบ wireless ท้ังหมด 

 

 ผูใชงานผานระบบ wireless สงูสุด 6,794 คน/วัน 

 ผูใชงานผานระบบ wireless ตํ่าสุด 4,341  คน/วัน  

 ผูใชงานผานระบบ wireless เฉล่ีย 5,826 คน/วัน 

 

 



3. ภัยคุกคามระบบเครือขาย   

 สถานะการณไวรัสและมัลแวรที่แพรระบาดในมหาวิทยาลัย (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง) 

(ที่มา : Sourcefire 203.158.4.43) 

 

 



 
 

 การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ IPS: Sourcefire (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง) 

(ที่มา : Sourcefire 203.158.4.43) 

 
 

 

 

 



 การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ Next Gen Firewall: fortinet (ขอมูล 1 เดือน

ยอนหลัง) ท่ีมา  203.158.4.195 
-thread (top 20) ท่ีแพรระบาดภายในมหาวิทยาลัย และ block โดย อุปกรณ firewall next gen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชงาน Application (Top20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การใชงาน website (แยกตาม category) 

 

 

 

 

 

 

 

 


