
 

รายงานการใชงานระบบเครอืขายคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ประจําเดือน มิถุนายน 2561 

 รายงานการดําเนินงานของฝายโครงสรางฯ  
1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet 

 งานปรับปรุงหองประชุมสารนิเทศ ฝายฯ ไดดาํเนินการเดินสายแลนหองประชุมสารนิเทศแลว และรอ
อุปกรณจัดเก็บสาย อาทิ ทอ,กลองรอยสาย  เนื่องจากยังไมไดรับอุปกรณที่จัดซ้ือ และระบบไฟฟา
ภายในหองประชุมยังไมเสร็จสมบูรณ เมื่อระบบไฟฟาสมบูรณแลว ฝายจะเขาพ้ืนท่ีเพื่อตรวจสอบ
ความเรียบรอยอีกคร้ังหนึ่ง 

 สายไฟเบอรออฟติกที่เชื่อมระหวางอาคารเกษตรภิวัฒนและอาคารประมงขาด เน่ืองจากสายหยอน 
และมีการเขาพ้ืนที่เพื่อถางปา ทําใหโดนสายไฟเบอรออฟติดขาด  ฝายไดดําเนินการทําหนังสือบันทึก
ขอความเพ่ือทําเร่ีองซอมแลว ท้ังนี้มีผลกระทบทําให อาคารประมง ไมสามารถใชงานอินเตอรเน็ตได
จนกวางานซอมจะแลวเสร็จ 

 งานขยายจดุใหบริการ  
วันที่ งานขยายจดุใหบริการ 

14 มิ.ย.61 ติดต้ังอุปกรณ Switch Cisco SG300-10MPP ณ หองประชุมสารนิเทศ(อาคารA) 
22 มิ.ย.61 ติดต้ังอุปกรณ Switch Cisco SG300-10MP ณ หองประชุม4 อาคารวิชาการ1 

 

 งานตามระบบแจงซอม  
เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซอมแซมระบบเครือขาย ผูรับงาน 

610601-6-1 สาํนักงานไมมีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย ณัฐวัฒน 
610602-1-1 ตรวจสอบสายสัญญาณ ดําเนินการSet dot1x ณัฐวัฒน 
610602-2-1 ตรวจสอบสายสัญญาณ ดําเนินการSet dot1x ณัฐวัฒน 
610604-28-1 ตรวจสอบสายสัญญาณ ดําเนินการSet dot1x ณัฐวัฒน 
610604-31-1 สาํนักงานไมมีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย ณัฐวัฒน 
610605-19-1 อื่นๆ ณัฐวัฒน 
610605-29-1 ตรวจสอบสายสัญญาณ ดําเนินการSet dot1x ณัฐวัฒน 
610605-30-1 ตรวจสอบสายสัญญาณ ดําเนินการSet dot1x ณัฐวัฒน 
610607-3-1 ดําเนินการแจงบริษัทตรวจสอบPortดานหลังComputer ณัฐวัฒน 
610619-7-1 สาํนักงานไมมีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย ณัฐวัฒน 
610625-17-1 สาํนักงานไมมีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย ณัฐวัฒน 
610612-1-1 สาํนักงานไมมีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย fiber สมบัติ 
610613-5-1 สาํนักงานไมมีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย สมบัติ 
610605-6-1 ขยาย / ปรับเปล่ียนจุดบริการเคร่ือขาน(LAN) สมบัติ 
610614-4-1 ขยาย / ปรับเปล่ียนจุดบริการเคร่ือขาน(LAN) สมบัติ 



610626-19-1 ตรวจสอบสายสัญญาณ ดําเนินการSet dot1x วัฒนา 
610620-14-1 ตรวจสอบสัญญาณ ดําเนินการSet @SUT-Wifi วัฒนา 
610620-13-1 ตรวจสอบสัญญาณ ดําเนินการSet @SUT-Wifi วัฒนา 
610625-4-1 ตรวจสอบสัญญาณ แนะนําใหSet IP วัฒนา 
610622-4-1 ตรวจสอบสายสัญญาณ ดําเนินการSet dot1x วัฒนา 
610620-20-1 สํานักงานไมมีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย วัฒนา 
610622-6-1 ทําการแกไข windows ใหสามารถ activate วัฒนา 
610625-5-1 Set switch และ bypass mac address เครื่องพิมพ วัฒนา 
610611-10-1 ซอมบํารุงสายสัญญาณ และขยาย จุดบรกิารเครือขาย พงศกานต 

 
2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย 

 สรปุขยายจุดใหบริการ  
วันที่ รายละเอียดงานขยายจุดใหบริการ 

26 มิ.ย. 61 ติดตั้ง Access Point 2 ตัว หอพักS16 บริเวณโซน B509, E109, E805 
 

 งานตามระบบแจงซอม  
เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซอมแซมระบบเครือขาย 

610613-6-1 สํานักงานไมมีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย สมชาย 
610614-8-1 สํานักงานไมมีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย สมชาย 
610618-13-1 สํานักงานไมมีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย สมชาย 
610622-11-1 สํานักงานไมมีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย สมชาย 
610604-18-1 สํานักงานไมมีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย วสันต 
610618-9-1 เก็บสายเคเบิลและสายLan วสันต 
610621-16-1 เก็บสายเคเบิลและสายLan วสันต 
610612-14-1 ขยาย / ปรบัเปลี่ยนจุดบริการเครื่อขาน(LAN) วสันต 

 
 
1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center    

 สรปุการดําเนินการกูระบบจากเหตุ harddisk กลุม vsan-2 ไดรับความเสียหายดังนี้  
- กูเครื่องแมขาย mysql-student.sut.ac.th 
- กูระบบฐานขอมูล eccs.sut.ac.th 
- กูเครื่องแมขาย applinux.sut.ac.th 
- กูเครื่องแมขาย mysql-cluster-51 
- กูเครื่องแมขาย joget 6.0 server 
- กูเครื่องแมขาย workflow-joget-7.5 
- กูเครื่องแมขาย www2.sut.ac.th 
- กูเครื่องแมขาย host2.sut.ac.th 



- แกไขระบบ Active Directory : profiler-III.sut.ac.th, profiler-IV.sut.ac.th, 
nps2.sut.ac.th 

- กูเว็บไซต edurome.sut.ac.th, its.sut.ac.th, ระบบขอสอบออนไลน 
http://its.sut.ac.th/project/testing/ 

 ดําเนินการสํารวจสํารวจการใชงานอุปกรณ storage ทั้งหมด และสํารวจ-จัดทําระบบ backupขอมลู 
ใหม เพื่อใหครอบคลุมระบบสารสนเทศท้ังหมด 

 แกไข single point of failure ของระบบสารสนเทศทั้งหมด 

 ติดตามเว็บไซตที่ไดรบัผลกระทบดังน้ี 
 

1 เคร่ืองแมขาย : applinux.sut.ac.th 

เว็บไซต ผูดูแล หมายเหตุ 

Alumni.sut.ac.th arnon@sut.ac.th ไมไดรบัผลกระทบ  

assessor.sut.ac.th thitika@sut.ac.th 4046 หนวยงานกําลังติดตอขอ backup จาก

ผูพัฒนาระบบ  

biomass.sut.ac.th pansa@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

bnct.sut.ac.th nam_oi@sut.ac.th  ไมไดใชงานพ้ืนที่เว็บไซต 

ceport.sut.ac.th akawut@sut.ac.th -ไมไดรับการตดิตอกลับ คาดวาไมใชงาน

เว็บไซตดังกลาวแลว 

dent.sut.ac.th wachiraporn@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Dorm.sut.ac.th hathairt@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

econference.sut.ac.th b.nassarun@gmail.com -ไมไดรับการตดิตอกลับ คาดวาไมใชงาน

เว็บไซตดังกลาวแลว 

marathon.sut.ac.th sakchi@sut.ac.th มี back up ขอมูล จะสรางใหมเร็วๆนี้ 

physicsevent.sut.ac.th nanodoon@yahoo.com -ไมไดรับการตดิตอกลับ คาดวาไมใชงาน

เว็บไซตดังกลาวแลว 

saving.sut.ac.th rattapong@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

seda.sut.ac.th nicharee.c@g.sut.ac.th สามารถใชงานไดเรยีบรอยแลว 

surawiwats.sut.ac.th sakchai@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

suta.sut.ac.th suta@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 



sutadv.sut.ac.th somjin@sut.ac.th กําลังดําเนินการสรางเว็บเพจใหม 

technopolis.sut.ac.th bhornprapa@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

tlo.sut.ac.th atthaphon@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรยีบรอยแลว 

weather.sut.ac.th  vasuischan@gmail.com -ไมไดรับการตดิตอกลับ คาดวาไมใชงาน

เว็บไซตดังกลาวแลว 

www.smartmattress.sut.ac.th b.nassarun@gmail.com  

wipawee@sut.ac.th 

-ไมไดรับการตดิตอกลับ คาดวาไมใชงาน

เว็บไซตดังกลาวแลว 

www.wps.sut.ac.th tor_ring@outlook.co.th -ไมไดรับการตดิตอกลับ คาดวาไมใชงาน

เว็บไซตดังกลาวแลว 

www.seatuc2015.sut.ac.th chanwit@sut.ac.th -ไมไดรับการตดิตอกลับ คาดวาไมใชงาน

เว็บไซตดังกลาวแลว 

www.ncsap2015.sut.ac.th b.nassarun@gmail.com   -ไมไดรับการตดิตอกลับ คาดวาไมใชงาน

เว็บไซตดังกลาวแลว 

www.korat-

publictransport.sut.ac.th 

patipan@sut.ac.th -ไมไดรับการตดิตอกลับ คาดวาไมใชงาน

เว็บไซตดังกลาวแลว 

www.iph.sut.ac.th env.sut12@gmail.com 

prapat@sut.ac.th 

สามารถใชงานไดเรยีบรอยแลว 

www.inceee13.sut.ac.th peerawat@sut.ac.th 

b.nassarun@gmail.com 

-ไมไดรับการตดิตอกลับ คาดวาไมใชงาน

เว็บไซตดังกลาวแลว 

 
 

2 เคร่ืองแมขาย : web2.sut.ac.th 

เว็บไซต ผูดูแล หมายเหตุ 

dcdl.sut.ac.th sukiyaki@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

dormitory.sut.ac.th warasarn@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Flru.sut.ac.th izzar@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Gown.sut.ac.th pichak@sut.ac.th 

ratapongonjun@hotmail.com 

สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 



Metal.sut.ac.th k_usanee@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Olympic.sut.ac.th sakchai@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Sjss.sut.ac.th sjss@sut.ac.th  intira@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Sutbkk.sut.ac.th kratai1972@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

 
 
 
 
 
 

3 Server : host2.sut.ac.th 

เว็บไซต ผูดูแล หมายเหตุ 

www.auap-comu2016.sut.ac.th auapheadquarter1995@gmail.co

m  

auapheadquarter@gmail.com 

สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

www.auap-

ishouconbas.sut.ac.th 

auapheadquarter1995@gmail.co

m  

auapheadquarter@gmail.com 

สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

www.auapforum2015.sut.ac.th auapheadquarter1995@gmail.co

m  

auapheadquarter@gmail.com 

สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

www.icels.sut.ac.th wannaruk@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

www.onesqa.sut.ac.th rapeeporn@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Acesd.sut.ac.th patipan@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Block.sut.ac.th  สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Bundai.sut.ac.th nitayacho@sut.ac.th -ไมไดรับการติดตอกลับ คาดวา

ไมใชงานเว็บไซตดังกลาวแลว 

Coe-afm.sut.ac.th lookyor@hotmail.com สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 



Encrop.sut.ac.th surajit@sut.ac.th 

sampan_liblub@me.com 

สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Envproj.sut.ac.th Ph.sut2010@gmail.com สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Green.sut.ac.th patcharah@g.sut.ac.th; 

patcharah@sut.ac.th 

สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Icce2017.sut.ac.th Patipan.sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Iypt2015.sut.ac.th kanchai@g.sut.ac.th 

phenkhae@g.sut.ac.th 

phenkhae@sut.ac.th 

สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Mecha.sut.ac.th kiattisak.lamlert@gmail.com 

mechatronics@sut.ac.th 

arphorn@sut.ac.th 

 

สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Metalrecycling.sut.ac.th sakhob@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Startup.sut.ac.th apisaraw@g.sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Stsp2016.sut.ac.th kobdaj@g.sut.ac.th; ayut@g.sut.ac

.th nanodoon@icloud.com 

 

สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Stss.sut.ac.th rattana@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Studentactivity.sut.ac.th Santie.sut.ac.th -ไมไดรับการติดตอกลับ คาดวา

ไมใชงานเว็บไซตดังกลาวแลว 

Sutcamp.sut.ac.th Kanokwan.b@sut.ac.th -ไมไดรับการติดตอกลับ คาดวา

ไมใชงานเว็บไซตดังกลาวแลว 

Sutchannel.sut.ac.th lbouul@gmail.com สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Tmetc9.sut.ac.th sarum@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Tysf11.sut.ac.th rapeeporn@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

Wutc.sut.ac.th kornnika@sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

 



 
 
 

4 server : www2.sut.ac.th 

เว็บไซต ผูดูแล หมายเหตุ 

www2.sut.ac.th/engineering/geo na_ratcha@hotmail.com 

ratcha@sut.ac.th 

ไมมี backup /รอการจัดทําเว็บไซต

หนวยงานของ คกก.จัดทําเว็บ 

www2.sut.ac.th/ces 
sirirat@sut.ac.th 

ไมมี backup /กําลังสรางเว็บเพจ

ใหม 

www2.sut.ac.th/ouc  Cou_office.sut.ac.th สามารถใชงานไดเรียบรอยแลว 

www2.sut.ac.th/dsa/unit/dorm warasarn@sut.ac.th 

tanitsak@sut.ac.th 

สามารถใชงานไดเรยีบรอยแลว 

www2.sut.ac.th/annualreport somjit@sut.ac.th กําลังสรางเว็บเพจใหมในรปูแบบ 

wordpress 

annualreport.sut.ac.th 

www2.sut.ac.th/iat/biotech    montarop@sut.ac.th ไมไดใชงานพื้นที่แลว 

 
5 server : www3.sut.ac.th 

เว็บไซต ผูดูแล หมายเหตุ 

www3.sut.ac.th/auap auapheadquarter@gmail.com 

 yifrew@sut.ac.th 

สามารถใชงานไดเรยีบรอยแลว 

ee_graduated.sut.ac.th unchulee@sut.ac.th ไมมี backup / กําลังสรางเว็บเพจ

ใหม 

 

 ตั้งคาการใชงาน SSL สําหรับเว็บไซต https://seda.sut.ac.th 

 จัดสรรพ้ืนท่ีเว็บไซต http://annualreport.sut.ac.th สําหรบัจัดทํารายงานประจําปของ
มหาวิทยาลัย (โดยสวนแผนงาน) 

 จัดสราง virtual server : dpn.sut.ac.th สําหรับสวนแผนงาน เพ่ือทดแทน เครื่อง server เกา
ระบบปฏิบัติการ  windows server 2016  64 bit , cpu 4 vcpu,  ram 8 Gb,  Hdd C:100 Gb/ 
E:250 Gb /F: 250 Gb 



 แกไขเว็บไซต http://saving.sut.ac.th พบการเปด permission ไมเหมาะสม เปนสาเหตุใหโดน 
hack ทั้งนี้ไดแกไขและประสานงานผูดูแลเว็บไซตทราบแลว 
 

 สรปุจํานวนผูขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้ 
-internet account 135 account 
-email account (SUTMail) 37 account 
-google App account (@g.sut.ac.th) 108 account 
-web hosting (personal website) 2 account 
-vpn account 2 account 
-virtual app & Desktop 3 account 

 

 งานตามระบบแจงซอม  
 

เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซอมแซมระบบเครือขาย ผูรบังาน 
610625-28-1 ขอความอนุเคราะหจัดสรรคอมพิวเตอรแมขายเสมือน 

(Virtual Server) 
กฤช 

610601-1-1 เชื่อมตอ Server ไมได ณัฐพงษ 
 

 
1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรคมนาคม 

 ตรวจสอบอุปกรณระบบโทรศัพทชุมสายหลักและอุปกรณระบบโทรศัพทชุมสายประจําอาคาร   
พบวาอุปกรณระบบโทรศพัทแตละอาคารใชงานไดปกติ  ผูดําเนินการ  สมพงษ 

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

 การแกไขปญหาหมายเลขโทรศัพทของมหาวิทยาลัย 0-4422-3000 – 5999  ขัดของไมสามารถโทร
เขามาติดตอประสานงานได เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน  2561 เวลา  16.00 น. ไดรับแจงจากผูใชงานจาก
หมายเลขโทรศัพท 0-4422-4225 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรวา  มีเบอรโทรศัพทจากภายนอกทุก
สายโทรมาติดที่หมายเลขนี้ตลอดและเยอะมาก  ทางผูดูแลระบบตูสาขาโทรศัพทไดตรวจสอบระบบ
แลววาไมมีการฝากเบอรใดๆ ไปยังหมายเลขนี้   จึงวิเคราะหไดวาเกิดปญหาที่ชุมสายโทรศัพทของ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)    จากนั้นไดโทรศัพทติดตอประสานงานไปยังชุมสายโทรศัพทหลัก
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  จังหวัดนครราชสีมา   แจงปญหาดังกลาวกับชางเทคนิคของบริษัท ที
โอที   แลวทําการทดสอบรวมกันทั้งสองฝง  จนไดขอสรุปปญหาวาเปนท่ีชุมสายโทรศัพทของบริษัท ที
โอที จริงๆ  และทางบริษัท ทีโอที  ไดแกไขระบบของชุมสายโทรศัพท  ใชเวลาประมาณ  2 ชั่วโมง 
แลวเสร็จ  ทําการทดสอบโทรเขา – ออก หมายเลขของมหาวิทยาลัยไดเปนปกติ  ผูดําเนินการแกไข  
สมพงษและประสาน 

 งานตามระบบแจงซอม  
เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซอมแซมระบบโทรคมนาคม ผูรบังาน 



610601-14-1 ขอเพ่ิมจุดพวงสาย พรอมเคร่ืองโทรศพัท 1 เคร่ือง ประสาน 
610604-35-1 สญัญาณแฟกซเมื่อมีสายเขาไมมีการตัดสัญญาณเขาแฟกซ ประสาน 

610605-27-1 โทรศพัทใชงานไมได ประสาน 

610611-3-1 โทรศัพทสํานักงานมีปญหา เมื่อมีสายเขาบางคร้ังมีเสียง บางคร้ังไมมี
เสียง 

ประสาน 

610607-20-1 ไมสามารถใชงานเครือขาย ADSL ได เนื่องจากสายสัญญาณขาด ประสาน 

610607-21-1 ไมสามารถใชงานเครือขาย ADSL ได เนื่องจากสายสัญญาณขาด ประสาน 

610611-17-1 ไมสามารถใชงานเครือขาย ADSL ได ประสาน 

610614-14-1 โทรศัพท มีเสียงดงัตลอดเวลา โดยที่ไมไดทําการโทรออก หรือ
รับสาย แตพอดึงสายออกไมมีเสียง 

ประสาน 

610615-2-1 แจงยายจุดโทรศัพท หมายเลข 4183 และขอเบิกโทรศพัทใหม 1 
เครื่อง 

ประสาน 

610620-1-1 โทรศพัท ไมมีเสียงเวลามีสายโทรเขามา ประสาน 

610626-15-1 โทรศพัทใชงานไมได ประสาน 
610601-19-1 ขอยืมวิทยุสื่อสาร  15  เครื่อง ประสาน 
610605-16-1 ขอยืมวิทยุสื่อสาร  10 เครื่อง ประสาน 
610605-20-1 ขอยืมวิทยุสื่อสาร  12 เครื่อง ประสาน 
610605-25-1 ขอยืมวิทยุสื่อสาร  12 เครื่อง ประสาน 
610607-23-1 ขอยืมวิทยุสื่อสาร  10 เครื่อง ประสาน 
610607-24-1 ขอยืมวิทยุสื่อสาร  10 เครื่อง ประสาน 
610612-22-1 ขอยืมวิทยุสื่อสารพรอมแทนชารจ  6 เคร่ือง ประสาน 
610612-23-1 ขอยืมวิทยุสื่อสารพรอมแทนชารจ  6 เคร่ือง ประสาน 
610613-17-1 ขอยืมวิทยุสื่อสารพรอมแทนชารจ  30 เครื่อง ประสาน 
610615-21-1 ขอยืมวิทยุสื่อสารพรอมแทนชารจ  20 เครื่อง ประสาน 
610615-23-1 วิขอยืมทยุสื่อสารพรอมหูฟง ประสาน 
610615-25-1 ขอสงคนืและยืมครภัุณฑเคร่ืองโทรศพัทแบบตั้งโตะ ประสาน 
610619-20-1 ขอยืมวิทยุสื่อสารพรอมแทนชารจ  15 เครื่อง ประสาน 
610620-10-1 ขอยืมวิทยุสื่อสารพรอมแทนชารจ  27 เครื่อง ประสาน 
610621-12-1 ขอยืมวิทยุสื่อสารพรอมแทนชารจ  15 เครื่อง ประสาน 
610621-13-1 ขอยืมวิทยุสื่อสารพรอมแทนชารจ  10 เครื่อง ประสาน 
610621-14-1 ขยาย / ปรบัเปลี่ยนจุดบริการเคร่ือขาน(LAN) ประสาน 
610622-10-1 ขอยืมวิทยุสื่อสารพรอมแทนชารจ  15 เคร่ือง ประสาน 
610601-15-1 โทรศพัทใชงานไมได เสมา 
610601-16-1 ขอเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท เนืองจากเคร่ืองเกาชํารุด จํานวน 2 เครื่อง เสมา 
610605-9-1 ขอติดตั้งหมายเลขโทรศัพท เสมา 
610606-7-1 เครื่องโทรศพัทใชงานไมได (ไมมีสัญญาณ) จํานวน 2 เครื่อง เสมา 
610612-32-1 โทรศพัทใชงานไมได เสมา 



610612-36-1 โทรศพัทไมมีสัญญาณ เสมา 
610612-37-1 โทรศพัทใชงานไมได เสมา , สมพงษ 
610612-38-1 โทรศพัทไมมีสัญญาณ เสมา 
610613-12-1 โทรศพัทใชงานไมได เสมา 
610614-11-1 โทรศพัทใชงานไมได เสมา 
610619-1-1 ยายเบอรโทรศัพท จากชั้น 1 ขึ้นมาชั้น 2 หมายเลข 4985 เสมา , สมพงษ 
610619-9-1 โทรศพัท หมายเลข 4207 สัญญาณไมชัด เสมา 
610626-1-1 โทรศพัทใชงานไมได เสมา 
610626-8-1 โทรศพัทใชงานไมได เสมา 
610605-13-1 ขอตอพวงโทรศพัทเพ่ิมเติมจํานวน 1 จุด เสมา 
610612-29-1 เพ่ิมจุดโทรศัพทโดยขอใชเบอรเดิม เสมา 
610621-6-1 เครื่องแฟกซกระดาษติดตลอดเวลา ไมสามารถใชงานได เสมา 
610605-11-1 โทรศพัทไมมีสัญญาณ อํานาจ 
610615-12-1 โทรศพัทใชงานไมได อํานาจ 
610607-18-1 ขอเบอรโทรศัพทและเคร่ืองโทรศัพทประจําหองสํานักงานโรงเรยีนสุ

รวิวัฒนเกา 
อํานาจ 

610613-11-1 โทรศพัท เบอร 4206 ขาดหาย ติดๆ ดับๆ อํานาจ 
610618-6-1 บานพักเลขที่ 111/147 สัญญาณอินเตอรเน็ต ดับๆ ติดๆ อํานาจ 
610625-7-1 โทรศพัทมีเสียงซาระหวางโทร อํานาจ 
610625-11-1 ไมสามารถใชงานเครือขาย ADSL โซนบานพักบุคลากร อินเตอรไม

เชื่อมตอใหใสรหัส 
อํานาจ 

610625-21-1 ซอมบํารุงคูสายบรกิารADSL อํานาจ 
610611-18-1 เบอรโทร 4776 และเบอร 4702 ไมสามารถดึงสายระหวางเบอรได

เบอร 4758 โทรเขาไมได พอโทรแลวสายเขาเบอร 4702  ตลอด 
อํานาจ 

610612-2-1 Update ขอมูลสมดุโทรศัพท อํานาจ 
610612-5-1 Update สมุดโทรศัพท อํานาจ 
610612-12-1 ขอความอนุเคราะหจัดสรรโทรศัพทตั้งโตะพรอมหมายเลขสําหรับ

อาจารยใหม 
อํานาจ 

610614-7-1 ขอความอนุเคราะหเคร่ืองโทรศัพทพรอมหมายเลขโทรศัพท สําหรับ
อาจารยบรรจุใหม 

อํานาจ 

610605-26-1 เปลี่ยนเบอรโทรคัพทที่สามารถโทรออกภายนอกได จากเบอร 4647 
เปน 4274 

สมพงษ 

610612-20-1 ขอวามอนุเคราะหจัดหาเคร่ืองโทรศัพทพรอมหมายเลขสําหรับ
อาจารยใหม 

สมพงษ 

 
1.5 สรุปการดําเนินการดานงานบริการคอมพิวเตอร 

 งานจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม จํานวน 5 เคร่ือง วันท่ี 11 มิถุนายน 2561 



 งานจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 12 เคร่ือง วันท่ี 11 – 12 มิถุนายน 
2561 

 งานจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรสํานักวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 2 เครื่อง วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 

 งานจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรสํานักวิชาทันตแพทยศาสตร จํานวน 2 เครื่อง วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 

 งานจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรสํานักวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 7 เคร่ือง วันที่ 14 มิถุนายน 2561 

 งานจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 เครื่อง วันที่ 14 มิถุนายน 
2561 

 งานจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรสถานสงเสริมและพัฒนาระบบฯ (MIS) จํานวน 11 เครื่อง วันที่ 15 
มิถุนายน 2561 

 งานจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรศูนยกิจการนานาชาติ (AUAP) จํานวน 3 เคร่ือง วันที่ 15 มิถุนายน 
2561 

 งานจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรสํานักวิชาแพทยศาสตร จํานวน 4 เครื่อง วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 

 งานจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร จํานวน 3 เคร่ือง วันท่ี 18 มิถุนายน 
2561 

 งานจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรเทคโนธานี จํานวน 139 เครื่อง วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2561 

 งานจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ จํานวน 93 เครื่อง วันท่ี 19 – 22 
มิถุนายน 2561 

 งานจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรหนวยประสานงาน มทส. – กทม. จํานวน 3 เคร่ือง วันท่ี 21 มิถุนายน 
2561 

 งานจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรสุรสัมมนาคาร จํานวน 7 เคร่ือง วันที่ 21 มิถุนายน 2561 

 งานจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรโรงเรยีนสุรวิวัฒน จํานวน 120 เครื่อง วันที่ 11 มิถุนายน 2561 

 งานจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร เก็บตกเคร่ืองท่ีไมยังพรอม วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561 

 งานจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร สรุปผลการติดตั้ง/แกไขปญหาตาง ๆ วันท่ี 28 – 29 มิถุนายน 2561 

 ดําเนินการตรวจสอบแกไขปญหา Set Dot1x, Activate Offices, Activate Windows เทคโนโลยี 
ชั้น 2, 3 ชั้น 1 บางสวน วันท่ี 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
 

 งานตามระบบแจงซอม  
เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซอมแซมระบบเครือขาย ผูรบังาน 

610604-19-1 Activated MS Office ศิริพงษ 
610606-2-1 Activated Windows ศิริพงษ 
610606-10-1 Update Windows ศิริพงษ 
610606-16-1 ขอความกรุณาแกไขระบบของเครื่องคอมพิวเตอรเรงดวน ศิริพงษ 
610607-4-1 ติดตั้ง VM และติดตั้ง Windows 7 บน VM ศิริพงษ 
610607-7-1 Activated MS Office ศิริพงษ 
610608-1-1 ติดตั้ง OS Windows ศิริพงษ 
610608-9-1 Activated MS Office ศิริพงษ 



610611-16-1 ติดตั้ง OS Windows ศิริพงษ 
610613-13-1 Activated Windows ศิริพงษ 
610613-14-1 Activated Windows ศิริพงษ 
610614-10-1 Set Dot1x ศิริพงษ 
610614-12-1 Activated MS Office ศิริพงษ 
610619-22-1 Activated MS Office ศิริพงษ 
610604-23-1 คอมพิวเตอรสติ๊ก เปดไมได ศิริพงษ 
610606-9-1 Update Windows ศิริพงษ 
610611-11-1 Update Windows แลวโปรแกรมตาง ๆ, MS Office หาย ศิริพงษ 
610611-25-1 Update Windows แลวเขาระบบขอมูลศูนยบริการไมได ศิริพงษ 
610618-10-1 Activated MS Office ศิริพงษ 
610619-13-1 Optimize, Update Driver, Update Windows ศิริพงษ 
610620-11-1 Activated MS Office ศิริพงษ 
610625-10-1 ไมสามารถใชงาน MS Office ได ศิริพงษ 
610627-1-1 Remove Trojan ศิริพงษ 
610627-12-1 Activated MS Office ศิริพงษ 
610604-30-1 ขอยืม Notebook 3 เครื่อง, จอ 3 ชุด วัชรพล 
610606-5-1 ขอยืม Notebook 5 เครื่อง วัชรพล 
610611-33-1 ขอความอนุเคราะหจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร วัชรพล 
610611-34-1 ขอความอนุเคราะหจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร วัชรพล 
610601-4-1 Set Property Acrobat Reader DC เปนคาเร่ิมตนและ 

Activated MS Office 
วัชรพล 

610608-4-1 Set Dot1x วัชรพล 
610608-10-1 Set Dot1x, เครื่องชา วัชรพล 
610608-12-1 Activated Windows วัชรพล 
610612-21-1 MS Office ไมสามารถใชงานได วัชรพล 
610618-5-1 ขอความอนุเคราะหติดตั้งโปรแกรม Adobe illustrator วัชรพล 
610620-19-1 ติดตั้งไดรเวอร HP-Scanijet 5000 และ Set Dot1x วัชรพล 
610626-11-1 เครื่อง Dell OptiPlex GX1 ไมสามารถอาน CD Rom  ได วัชรพล 
610626-6-1 Install โปรแกรม EndNote โกเมณ 
610619-21-1 โฆษณาปอบอัพขึ้นตลอดเวลา โกเมณ 
610620-2-1 ใชงาน Internet ไมได โกเมณ 
610620-3-1 ใชงาน Internet ไมได โกเมณ 
610606-6-1 ขอยืม Notebook 3 เครื่อง เอกภาวี 
610606-8-1 ขอยืม Notebook 1 เครื่อง เอกภาวี 
610607-19-1 ขอยืม Notebook 2 เครื่อง เอกภาวี 
610612-40-1 ขอยืม Notebook 1 เครื่อง เอกภาวี 



610615-20-1 ขอยืม Notebook 10 เครื่อง เอกภาวี 
610615-22-1 ขอยืม Notebook เอกภาวี 
610615-32-1 ขอยืม Notebook เอกภาวี 
610618-16-1 ขอยืม Notebook 7 เครื่อง เอกภาวี 
610625-25-1 Set Dot1x เอกภาวี 
610619-3-1 Set Dot1x เอกภาวี 
610620-7-1 Update Windows และ Set Dot1x เอกภาวี 
610621-1-1 เดินสายสัญญาณยายจุดเคร่ืองพิมพ เอกภาวี 
610626-3-1 Bypass Mac Address Printer เอกภาวี 
610605-2-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 1 เครื่อง เอรนิทร 
610605-3-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 5 เครื่อง เอรนิทร 
610612-11-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 3 เครื่อง เอรนิทร 
610612-10-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 1 เครื่อง เอรนิทร 
610612-19-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 8 เครื่อง เอรนิทร 
610619-8-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 10 เครื่อง เอรนิทร 
610619-11-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 1 เครื่อง เอรนิทร 
610619-6-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 1 เครื่อง เอรนิทร 
610628-3-1 ขอยืมคอมพิวเตอร Notebook 7 เครื่อง เอรนิทร 

 

 งานตามระบบแจงซอม – โดยบริษัทภายนอก 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.รายงานการใชงานระบบเครือขาย 

Internet Gateway Traffic 

 

 

 

 

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

ที่มา http://mrtg.sut.ac.th 

 

2.1 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขาย (LAN) (ไมรวมหองปฏิบัติการคอมฯ) 

(ขอมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 61) 

วิธีการ จํานวน 
วิธีการแบบ NAC In-Band 153 คน 
วิธีการแบบ ISE (802.1x) 460 คน 
รวมทั้งหมด 613 คน 

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

 

 

 

 

 



2.2 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขายไรสาย  

2.2.1 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-Wifi   

 

 

*ท่ีมา http://idm.sut.ac.th/admin 

-จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-Wifi  (ที่มา 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 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-guest 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.8 สรุปสถิติจํานวนผูใชงานผานระบบ wireless ทั้งหมด 

 

 ผูใชงานผานระบบ wireless สงูสุด 7,034 คน/วัน 

 ผูใชงานผานระบบ wireless ตํ่าสุด 4,061  คน/วัน  

 ผูใชงานผานระบบ wireless เฉล่ีย 6,105 คน/วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ภัยคุกคามระบบเครือขาย   

 สถานะการณไวรัสและมัลแวรท่ีแพรระบาดในมหาวิทยาลัย (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง) 

(ที่มา : Sourcefire https://203.158.4.43) 

 

 



 
 

 การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ IPS: Sourcefire (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง) 

(ที่มา : Sourcefire https://203.158.4.43) 

 
 

 

 

 



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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชงาน Application (Top20) 

 

 

 

 

 

 


