รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจําเดือน กรกฎาคม 2561
 รายงานการดําเนินงานของฝายโครงสรางฯ
1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
 งานเดินสาย
- ติดตั้งสาย Lan เชื่อมตอ printer 3 จุด ที่สุรสัมนาคาร งานสวนสงเสริมวิชาการ
- ติดตั้งสาย Lan เชื่อมตอ computer 17 จุด ที่อาคารเฉลิ มพระเกียรติ 80 พรรษา (เดินสาย
สําหรับศูนยบริการการศึกษา 14 จุด งานการเงิน 2 จุด งานหอพัก 1 จุด) กิจกรรมรับนักศึกษา
ใหม
- ติดตั้งสาย Lan เชื่อมตอ computer 4 จุด ที่หอง 1500 อาคารเรียนรวม ของงานการเงิน
 งานปรับปรุงหองประชุมสารนิเทศ ฝายฯ ไดดําเนินการเดินสายแลน-ตรวจสอบความเรียบรอยหอง
ประชุมสารนิเทศเสร็จสมบูรณแลว
 งานซอมสายไฟเบอรออฟติกที่เชื่อมระหวางอาคารเกษตรภิวัฒนและอาคารประมงขาดและ งานซอม
สายโทรศัพทกลุมบานพัก ซอย1 และซอย 7 (เมื่อเดือนมิถุนายน) ฝายทําเรื่องประมาณราคาแลว
ขณะนี้อยูในระหวางขั้นตอนการดําเนินการจัดจาง
 เหตุการณไฟตก ไฟดับเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 3.30 น. สงผลให datacenter หยุดทํางาน
ตรวจสอบพบอุปกรณปลั๊กไฟที่จายกระแสไฟเลี้ย ง server ทํางานบกพรอง ไมจา ยกระแสไฟเลี้ย ง
server และ storage ทําใหระบบสารสนเทศหลักหยุดทํางาน -ไมสามารถใชงาน internet ได จนถึง
เลา 9.20น. จึงสามารถทํางานไดตามปกติ
สรุปอุปกรณที่ไดรับความเสียหายดังนี้
- Power Supply อุปกรณ Cisco Nexus 5000 ชํารุด ตัว (มี ตัว ตัวทีเหลือยังสามารถทํางาน
ได้ )

 งานตามระบบแจงซอม
เลขที่ใบงาน
รายละเอียดงานซอมแซมระบบเครือขาย
610716-21-1 สํานักงานไมมีสญ
ั ญาณ / สัญญาณขาดหาย
610716-15-1 สํานักงานไมมีสญ
ั ญาณ / สัญญาณขาดหาย
610602-2-1 ซอมบํารุงสายสัญญาณ และขยายจุดบริการเครือขาย
610716-18-1 ซอมบํารุงสายสัญญาณ และขยายจุดบริการเครือขาย
610710-4-1 สํานักงานไมมีสญ
ั ญาณ / สัญญาณขาดหาย
610703-1-1 สํานักงานไมมีสญ
ั ญาณ / สัญญาณขาดหาย
610706-7-1 ยายสายสัญญาณ เนื่องจากยายตําแหนงเครื่องพิมพ
2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย

ผูรับงาน
ณัฐวัฒน
ณัฐวัฒน
ณัฐวัฒน
สมบัติ
สมบัติ
สมบัติ
สมบัติ

 ติด access point เพื่อรองรับกิจกรรมรายงานตัวนศ.ใหม ปการศึกษา 2561 ณ อาคาร 80 พรรษา 4
จุด (ติดแบบถาวร)
 ติด access point งานสถาปนา 28ป มทส. เพิ่ม 5 จุด (รวมเปน 6 จุด) (ติดแบบถาวร)
 สรุปขยายจุดใหบริการอื่นๆ
วันที่
รายละเอียดงานขยายจุดใหบริการ
5 ก.ค. 61 ติดตั้ง Access Point 1 ตัว หอพักS9-9111
13 ก.ค.61 ติดตั้ง AP 1 ตัว สถานพัฒนาคณาจารย-C1
13 ก.ค.61 ติดตั้ง AP 1 ตัว หองประชุม 2 -C1
13 ก.ค.61 ติดตั้ง AP 1 ตัว หองประชุม 1 -C1
 งานตามระบบแจงซอม
เลขที่ใบงาน
รายละเอียดงานซอมแซมระบบเครือขาย
610711-25-1 สํานักงานไมมีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย
610704-9-1 ขยาย / ปรับเปลี่ยนจุดบริการเครื่อขาย

สมชาย
สมชาย

11.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
 Vmserver 9 ฟอง harddisk เสีย 1 ตัว ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว
 Upgrade mail server โดย update exchange 2013 cu 21 เรียบรอยแลว
 Upgrade และปรับแตง server สําหรับใหบริการ @SUT-Guest ใหมีความเสถียรมากกวาเดิม
 Add internet account นศ.ป1 จํานวน 3,414 คน เรียบรอยแลว
 เหตุการณไฟดับเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 สงผลให เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย – storge server
หยุดทํางาน ระบบไดรับความเสียหายดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย vm7 ฟอง harddisk เสีย 1 ลูก
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย vm9 ฟอง harddisk เสีย 1 ลูก
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย vm4 คาง ทําการ reboot จึงสามารถใชงานไดตามปกติ
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย vm3 ฟอง disk เสีย ตองทําการ remove diskgroup และสราง
ขึ้นมาใหม
- แกไขเครื่อง virtual machine ที่มีการทํางานเชื่อมโยงกับ storage server เนื่องจาก storage
หยุดการทํางานสงผลให virtual machine ทํางานคาง แกไขโดยการ reboot ระบบใหม สวนที่
เปนระบบปฏิบัติการ linux อาจตองรัน fsck
 วันที่ 22 กรกฏาคม 2561 เวลา 16.30 น. ปลั๊กไฟที่ทําหนาที่จายไฟเลี้ยง เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
สวนงานอื่นๆ และ storage server ไมจายไฟ สงผลใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ storage
server ดับ สงผลให virtual machine ของหนวยงานอื่นๆ เชน mis ceit cste หยุดการทํางาน แต
ไมสงผลการการใชงาน internet และระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไดแกไขทุกระบบ
แลวเสร็จเมื่อเวลา 18.00น.
 แกไขเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย MIS หมายเลข IP : 203.158.3.4 มีอาการหาระบบปฏิบัติการไมเจอ

 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย vmserver 3 ฟอง disk เสีย ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว
 เพิ่มทรัพยากรเครื่องแมขาย ceit ตามหนังสือเลขที่ศธ 5637(2)/57 เรื่องขออความอนุเคราะหเพิ่ม
RAM ใหกับ Virtual Server ของระบบ SUT e-Learning
- server : CEIT_Elearning-7.84 เพิ่ม ram จาก 4 Gb เปน 8 Gb
- server : CEIT_Elearning-7.85 เพิ่ม ram จาก 4 Gb เปน 8 Gb
 เพิ่มทรัพยากรเครื่องแมขาย ird server ตามหนังสือเลขที่ศธ 5621/2142 เรื่องขอความอนุเคราะห
เพิ่มศักยภาพ server เพื่อรองรับระบบงานสารสนเทศ
- เพิ่มทรัพยากร server : 203.158.7.61 เรียบรอยแลว
-ram 8 Gb
-CPU 4 Core
-HDD 80 Gb
- จัดสรร certificate สําหรับเครื่องแมขาย
- ลงทะเบียนชื่อ เครื่องแมขาย ec.sut.ac.th เพิ่มเติม ใน dns server
 จัดสรร internet account สตง 5 account
 จัดสรร internet account - vpn account สําหรับอาจารยทันตแพทย 24 account
 สรุปจํานวนผูขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้
-internet account 56 account
-email account (SUTMail) 17 account
-google App account (@g.sut.ac.th) 65 account
-SUT-Hpcc 1 account
-vpn account 1 account
Eduroam 3 account
 งานตามระบบแจงซอม
เลขที่ใบงาน
รายละเอียดงานซอมแซมระบบเครือขาย
610718-12-1 ขอความอนุเคราะหจัดสรร Server สําหรับการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT
Curriculum Online)
610711-7-1 ขอความอนุเคราะหเพิ่ม RAM ใหกับ Virtual Server ของ
ระบบ SUT e-Learning
610702-12-1 ขอความอนุเคราะหใช User e-mail address

ผูรบั งาน
กฤช
ณัฐพงษ
เอรินทร

1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรคมนาคม
1. งานตรวจสอบระบบ
งาน
รายละเอียด
1.1 ตรวจสอบอุปกรณ 1. ตรวจสอบระบบโทรศพทชุมสายหลักปกติ
ระบบโทรศัพทชุมสาย 2. ตรวจสอบพบวาอาคารวิจัยประมง ฟารม มทส ระบบโทรศัพทไมสามารถ
หลักและอุปกรณระบบ ใชงานได สาเหตุเนื่องจากสายสัญญาณไฟเบอรออฟติกขาด อยูระหวางการ
โทรศัพทชุมสายประจํา ดําเนินการจัดของบอณุมัติจัดซอมสายไฟเบอรออฟติก
อาคาร
1.2 ตรวจสอบระบบการ ตรวจสอบการเชื่อมตอสัญญาณสายนอกทั้ง 2 ระบบ TOT และ AIS ใชงานได
เชื่อมตอสัญญาณสาย
ปกติ
นอก TOT , AIS
1.3 ตรวจสอบการ
ตรวจสอบการเชื่อมตอของเครื่องโทรศัพทแบบไอพี ทุกเครื่องใชงานไดปกติ
เชื่อมตอเครื่องโทรศัพท
แบบไอพี
2. งานแกไขปญหาดานระบบโทรศัพท
งาน
รายละเอียด
2.1 การแกไขปญหา
1. ใบงานเลขที่ 610724-5-1 โทรศัพทภายในหองปฏิบัติการ เบอรภายใน
ดาน Hard ware
4958 ไมสามารถใชงานไดตามปกติ *ใชโทรออกได โทรเขามีสัญญานแต
เครื่องโทรศัพทไมดัง เช็คเบื้องตนโดยนําไปตอกับเลขหมายอื่น สามารถใชได
อยากปกติ รหัสครุภัณฑ : 5805-001-01/51-064-3040000 หองปฏิบัติการ
การรับรูจากระยะไกล F7 ชั้น2 หอง F7219 ผูประสานงาน ติณณ
0819661996 ผูปฎิบัติงานคุณเสมา ไดปฎิบัติงานแกไขเปลี่ยนการดวงจรแลว
เสร็จ
2.2. การแกไขปญหา
ดาน Software
2.3. ภายในอาคาร

ไมมีการแกไขงานดาน Software
1.) ใบงานเลขที่ 610702-9-1 ยายหมายเลขโทรศัพท 4847 รหัสครุภัณฑ :
5805-001-01/50/010-4010000 หองอุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม เทค
โนธานี ผูประสานงาน 0945414795 วิทวัส ผูปฎิบัติงานคุณเสมา ได
ปฎิบัติงานแกไขแลวเสร็จ
2.) ใบงานเลขที่ 610702-29-1 หมายเลขโทรศัพท 4856 ใชงานไมได อาคาร
สุรพัฒน 5 (กรุณาโทรนัดหมายลวงหนา) ผูประสานงาน จารุวัฒน โทร. 0898468976ผูปฎิบัติงานคุณเสมา ไดปฎิบัติงานแกไขแลวเสร็จ
3.) ใบงานเลขที่ 610702-31-1 บานพัก 111/125, Tel. No. 5874
Telephone does not work Probably the line outside the house is
cut ผูประสานงาน มัณฑนา ทยาธรรม Tel. 4143, 0957793345 ผูปฎิบัติงาน
คุณเสมา ไดปฎิบัติงานแกไขแลวเสร็จ

4.) ใบงานเลขที่ 610703-16-1 ไฟตกเมื่อชวงเชา สัญญาณโทรศัพทภายใน
อาคารใชไมไดหลายจุดคะ เทคโนธานี อาคารสุรพัฒน 1 085-4142214 ชนัน
ธร อริยเดช ผูปฎิบัติงานคุณเสมา ไดปฎิบัติงานแกไขแลวเสร็จ
5.) ใบงานเลขที่ 610703-19-1 โทรศัพท หมายเลข 6296 ไมมีสัญญาณ ไม
สามารถใชงานได ดานหนา จุดที่พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารบริหาร ผู
ประสานงาน รัตนา สิทธิ โทร.4019 ผูปฎิบัติงานคุณเสมา ไดปฎิบัติงานแกไข
แลวเสร็จ
6.) ใบงานเลขที่ 610709-6-1 โทรศัพทหมายเลข 4026 ที่หนาหองประชุม
สารนิเทศเสีย หนาหองประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร ผูประสานงาน
รัตนา สิทธิ โทร.4019 ผูปฎิบัติงานคุณเสมา ไดปฎิบัติงานแกไขแลวเสร็จ
7.) ใบงานเลขที่ 610716-38-1 โทรศัพทไมมีเสียงอะไรเลย โทรออกไมได ตอน
โทรเขามาคนโทรเหมือนโทรปกติแตตัวโทรศัพทไมไดยินเลยคะ รหัสครุภัณฑ :
58050010160000021070000 อาคารเทคโนธานี ชั้น 2 หอง222 ผู
ประสานงาน มณฑินี 4853 ผูปฎิบัติงานคุณเสมา ไดปฎิบัติงานแกไขแลวเสร็จ
8.) ใบงานเลขที่ 610718-4-1 โทรศัพทมีเสียงซาระหวางใชงาน รหัสครุภัณฑ :
5805-001-01/61/00070-3040000 สํานักเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ ผู
ประสานงาน สุรีรัตน Tel.4152 ผูปฎิบัติงานคุณเสมา ไดปฎิบัติงานแกไขแลว
เสร็จ
9.) ใบงานเลขที่ 610724-28-1 โทรศัพทออฟฟต ไมมีสัญญาณ เบอร 4820
รหัสครุภัณฑ : 5805-001-09/59/00007-4010000 หอง 119 อาคารสุรพัฒน
1 เทคโนธานี ผูประสานงาน พิมพพิศา 4821 ผูปฎิบัติงานคุณเสมา ได
ปฎิบัติงานแกไขแลวเสร็จ
10.) ใบงานเลขที่ 610702-18-1 โทรศัพทไมมีสัญญาณ/เสียง (เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงหองทํางาน ชางขยับจุดเชื่อมตอ) รหัสครุภัณฑ : 5805001+01/54/113-3040 หอง A12 ชั้นลาง บริเวณสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู
ประสานงาน พรประภา ซอนสุข ผูปฎิบัติงานคุณประสาน ไดปฎิบัติงานแกไข
แลวเสร็จ
11.) ใบงานเลขที่ 610709-3-1 ขอความอนุเคราะหโทรศัพท ประจําหอง
ถายภาพ สวนการเจาหนาที่ จํานวน 1 เครื่อง สวนการเจาหนาที่ ผูประสานงาน
ปภาดา 4712 ผูปฎิบัติงานคุณประสาน ไดปฎิบัติงานแกไขแลวเสร็จ
12.) ใบงานเลขที่ 610709-22-1 โทรศัพทสายใน เบอร 3458 และ 3459 ไมมี
สัญญาณ ใชงานไมได รหัสครุภัณฑ : 5805-001-01/58/00032-3040000
อาคารศูนยเครื่องมือ F6/1 ผูประสานงาน หนึ่งฤทัย 3459 0804266063 ผู
ปฎิบัติงานคุณประสาน ไดปฎิบัติงานแกไขแลวเสร็จ
13.) ใบงานเลขที่ 610713-2-1 สายพวงโทรศัพทที่ตัวเครื่องกับหูโทรศัพทมี
ปญหา (คาดวาจะหัก) และตัวเครื่องเวลากดหมายเลขโทรศัพทก็ไมคอ ยติด ตอง
กดซ้ําหลายที ทําใหเวลารับโทรศัพทสายพวงหลุด ไมสามารถสื่อสารกันได รหัส
ครุภัณฑ : 5805-001-01/55/00013-3040000 งาน QA สวนสงเสริมวิชาการ

ชั้น 2 อาคารบริหาร ผูประสานงาน กิ่งทอง โทร. 4045 ผูปฎิบัติงานคุณ
ประสาน ไดปฎิบัติงานแกไขแลวเสร็จ
14.) ใบงานเลขที่ 610725-11-1 IP Phone โทรออกไมได 5805-00128/54/007-3010000 ภาพที่หนาจอขึ้นสัญลักษณสายเน็ตเวิรคใชงานไมได
หองบริการสารสนเทศและเตรียมเอกสาร อาคารบรรณสาร1 ชั้น 1 ผู
ประสานงาน ธารนที โทร 3080 ผูปฎิบัติงานคุณคุณอํานาจ สถานะของงาน
อยูระหวางการดําเนินการ
2.4. งานแกไขซอมบํารุง
สายเคเบิลสัญญาณ
โทรศัพทภายนอกอาคาร
บนเสาไฟฟา
2.5. งานแกไขซอมบํารุง
สายเคเบิลสัญญาณ
โทรศัพทภายนอกอาคาร
อยูใตดิน

1.) ใบงานเลขที่ 610719-12-1 สัญญานโทรศัพท บานพักบุคคลากร มทส
111/181 เบอรโทร 5930 ใชงานไมได ผูประสานงาน
อ.อารักษ 4138 / 0928282639 ผูปฎิบัติงานคุณประสาน ไดปฎิบัติงานแกไข
แลวเสร็จ
1.) ใบงานเลขที่ 610702-26-1 โทรศัพทไมมีสัญญาณ สายขาด รหัสครุภัณฑ :
5805-001-01/56/00001-3040000 สํานักงานหอพักสุรนิเวศ 1 ผูประสานงาน
เจียรพรรณ ศรีตะชัย 5122 ผูปฎิบัติงานคุณเสมา ไดปฎิบัติงานแกไขแลวเสร็จ
2.) ใบงานเลขที่ 610718-11-1 โทรศัพทหมายเลข 5017 และ 5018
โรงงานผลิตอาหารสัตว ไมสามารถใชงานได สํานักงานโรงงานผลิตอาหารสัตว ผู
ประสานงาน สุนนั ทา 5068 ผูปฎิบัติงานคุณประสาน ไดปฎิบัติงานแกไขแลว
เสร็จ
3.) ใบงานเลขที่ 610724-25-1 โทรศัพท ปอม รปภ. S16 B ไมมีสัญญาณ ผู
ประสานงาน ภคนันท 5123 ผูปฎิบัติงานคุณประสาน ไดปฎิบัติงานแกไขแลว
เสร็จ
2.6. งานติดตั้งหมายเลข 1. ใบงานเลขที่ 610712-12-1 ศธ5613(5)/452 10/7/2561 เรื่อง ขอความ
โทรศัพทใหม
อนุเคราะหเครื่องโทรศัพทและหมายเลขโทรศัพทใหอาจารยใหม สาขา
เทคโนโลยีอาหาร ผูประสานงาน รศ.ดร.จิรวัฒน 4233 ผูปฎิบัติงานคุณสมพงษ
จัดสรรหมายเลขโทรศัพท คุณเสมา ไดปฎิบัติงานติดตั้งเครื่องโทรศัพทแลว
เสร็จ
2. ใบงานเลขที่ 610711-14-1 ศธ5614/12)/399 2/7/2561 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหจัดสรรเครื่งอคอมพิวเตอรและโทรศัพทสํานักงานสําหรับพนักงาน
สายวิชาการ สาขาโยธา ประสานงาน คุณณัฐญา 4421 ผูปฎิบัติงานคุณ
ประสาน ไดปฎิบัติงานแกไขแลวเสร็จ
3. งานบริการระบบ
โทรศัพท
3. งานบริการระบบโทรศัพท
งาน
รายละเอียด
3.1. จัดสรรหมายเลข
1.) เลขที่ใบงาน 610719-2-1 ศธ5602(5)/1707 16/7/2561 เรื่อง ขอความ
โทรศัพทใหหนวยงาน
อนุเคราะหเปดสายโทรศัพทเพื่อโทรออกภายนอกมหาวิทยาลัยฯ งานซอมบํารุง

ภายใน และหนวยงาน
ภายนอกที่ขอใชบริหาร

ผูประสานงาน คุณปฐมทัศน 5201 ผูปฎิบัติงานคุณคุณอํานาจ สถานะของ
งานอยูระหวางการดําเนินการ

3.2. จัดสรรเหมายเลข
โทรศัพทประจําบานพัก
พนักงาน

1.) เลขที่ใบงาน 610710-21-1 ศธ5602(3)/2402 5/7/61 เรื่อง ขอแจงการ
ยายออกจากที่พักบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดดําเนินการ
update สมุดโทรศัพทและเรียกเก็บคาใชจาย ตามเอกสารแนบ ผูประสานงาน
คุณณัฐภา 4064 ผูรับงาน คุณอํานาจ สถานะของงานระหวางดําเนินการ
2.) เลขที่ใบงาน 610710-22-1 ศธ5602(3)/2401 5/7/61 เรื่อง ขอแจงการเขา
พักในที่พักบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดดําเนินการ
update สมุดโทรศัพทและเรียกเก็บคาใชจาย ตามเอกสารแนบ ผูประสานงาน
คุณณัฐภา 4064 ผูรับงาน คุณอํานาจ สถานะของงานระหวางดําเนินการ
3.) เลขที่ใบงาน 610710-23-1 ศธ5602(3)/2403 5/7/61 เรื่อง ขอแจงขอมูล
การเปลี่ยนแปลงพักบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดดําเนินการ
update สมุดโทรศัพทและเรียกเก็บคาใชจาย ตามเอกสารแนบ ผูประสานงาน
คุณณัฐภา 4064 ผูรับงาน คุณอํานาจ สถานะของงานระหวางดําเนินการ

3.3. จัดสรร
1.) ใบงานเลขที่ 610724-1-1 ซอม หรือ เปลี่ยนเครื่องโทรศัพทตั้งโตะที่ใชตอ
เครื่องโทรศัพทใหม และ กับ Fax รหัสครุภัณฑ : 5805-001-01/39/01-150500 หองสาขาวิชา
ทดแทนของเดิมที่ชํารุด เทคโนโลยีธรณี ชั้น4 อาคารวิชาการ 1 ผูประสานงาน ภูวดิษฐ 4347 ผู
ปฎิบัติงานคุณประสาน ไดปฎิบัติงานเปลี่ยนเครื่อง5805-001-01/61/000753040000 ทดแทนแกไขแลวเสร็จ
3.4. ระบบบิลคา
โปรแกรมติดตั้งใหมแลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการทํารายงานคาใชจาย
โทรศัพทของหนวยงาน โทรศัพทยอนหลังเพื่อเรียกเก็บจนถึงเดือนปจจุบัน ผูปฎิบัติงานคุณคุณอํานาจ
ภายใน หนวยงาน
สถานะของงานอยูระหวางการดําเนินการ
ภายนอก และบานพัก
พนักงาน
3.5. จัดสรรหมายเลข
โทรศัพทพรอมหัว
เครื่องโทรศัพทในงาน
เฉพาะกิจ
4. งานจัดซื้ออุปกรณเพิ่มเติม
งาน
รายละเอียด
4. งานจัดซื้ออุปกรณ
เพิ่มเติม
4.1. จัดทํารายละเอียด (ราง) TOR

4.2. รวบรวมเอกสาร
การจัดซื้อสงสวนพัสดุ

-

4.3. ตรวจรับ

-

1.5 สรุปการดําเนินการดานงานบริการคอมพิวเตอร
 ดําเนินการติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ Universal V.2.8 ใหสามารถรองรับระบบงานที่ใช MS Offices
2010 ได จํานวน 20 เครื่อง ศูนยบริการการศึกษา วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
 ดําเนินการ Activate Windows และ MS Offices และ ชี้ KMS Server จํานวน 30 เครื่อง
สํานักงานเทคโนธานี ชั้น 1, 3 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
 ประชุมเสนอราคาเครื่องพิมพ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
 งานตามระบบแจงซอม
610717-7-1
610711-9-1
610704-15-1
610723-24-1
610723-22-1
610705-1-1
610701-1-1
610724-19-1
610723-13-1
610723-4-1
610719-6-1
610717-24-1
610711-4-1
610710-11-1
610702-21-1
610702-10-1
610717-17-1
610716-39-1

Set Dot1x
Set Dot1x
Set คาและแชรเครื่องพิมพ
Activated Windows, ชี้ KMS Server
Set Dot1x
Install และ Activate MS Office
Activate MS Office, ชี้ KMS Server
Activate Windows, ชี้ KMS Server
Activate Windows, ชี้ KMS Server
Activate Windows, ชี้ KMS Server
Activate Windows, ชี้ KMS Server
HDD ไมสามารถใชงานไดตามปกติ
Update Windows
Update Windows
Activate MS Office และชี้ KMS Server
ไดร D หายหลังจาก Update Windows
Set Dot1x, ประสานบริษัท Ricoh ติดตั้ง Driver เครื่องพิมพ
Restart Hub

610712-7-1

ตรวจสอบ Port การเชื่อมตอ, Set Dot1x

610712-4-1
610706-3-1
610713-11-1
610724-13-1

Set Dot1x
Set @SUT-Wifi
Activate MS Office, ชี้ KMS Server
Reset Internet Explorer, แนะนําการเชื่อมตอ Wifi ภายนอก

วัฒนา
วัฒนา
วัฒนา
วัฒนา
ศิริพงษ
ศิริพงษ
ศิริพงษ
ศิริพงษ
ศิริพงษ
ศิริพงษ
ศิริพงษ
ศิริพงษ
ศิริพงษ
ศิริพงษ, เอกภาวี
ศิริพงษ
ศิริพงษ
วัชรพล
วัชรพล, วัฒนา, เอก
ภาวี
วัชรพล, วัฒนา, เอก
ภาวี
วัชรพล
วัชรพล
วัชรพล
เอกภาวี, ศิริพงษ

610724-8-1
610711-24-1
610704-8-1
610703-6-1
610725-16-1
610725-2-1
610724-26-1
610724-24-1
610724-23-1
610723-11-1
610723-1-1
610718-6-1
610717-3-1
610716-36-1
610716-2-1
610713-12-1
610712-15-1
610711-21-1
610706-4-1

Enable Card Network, แนะนําการเชื่อมตอ Wifi ของเครื่อง
ติดตั้ง Cisco NAC Agent และ Set @SUT-Wifi
จัดเก็บเอกสารการเก็บเครื่องคืนลงเครื่องคอมพิวเตอร
Set Dot1x
แกไขเครื่องชา
แกไขเครื่องชา
Activate Windows และ MS Office, ชี้ KMS Server
แกไขเครื่องชา, เพิ่ม User local
Activate Windows และ MS Office, ชี้ KMS Server
Activate Windows, ชี้ KMS Server
Activate Windows, ชี้ KMS Server, Set @SUT-Wifi
แกไขเครื่องชา
Install และ Activate MS Office
Set Dot1x
Add Driver เครื่องพิมพ
เปลี่ยน Mode Boot เปน UEFI, Recovery Windows
Recovery และ Update Windows, Set Dot1x และ @SUT-Wfi
Add Driver เครื่องพิมพ
Add Driver เครื่องพิมพ

เอกภาวี, วัฒนา
เอกภาวี
เอกภาวี
เอกภาวี
เอกภาวี
เอกภาวี
เอกภาวี, วัฒนา
เอกภาวี, วัฒนา
เอกภาวี, วัฒนา
เอกภาวี
เอกภาวี
เอกภาวี
เอกภาวี, วัฒนา
เอกภาวี
เอกภาวี, วัฒนา
เอกภาวี, วัฒนา
เอกภาวี
เอกภาวี
เอกภาวี

สรุ ปการดําเนินงานของฝ่ ายโครงสร้ างฯ
ระบบเครื อข่ายLAN
10% ระบบเครื อข่ายไร้ สาย
2%

Internet Data
Center
3%

งานบริ การคอมพิวเตอร์
40%

ระบบโทรคมนาคม
45%

ระบบเครือข่ายLAN

ระบบเครื อข่ายไร้ สาย

Internet Data Center

 งานตามระบบแจงซอม – โดยบริษัทภายนอก

ระบบโทรคมนาคม

งานบริ การคอมพิวเตอร์

งานตามระบบแจ้ งซ่ อม – โดยบริ ษัทภายนอก
Nascomp Education
19%

Trio access
28%

RICOH Aficio
53%
Nascomp Education

RICOH Aficio

Trio access

2.รายงานการใชงานระบบเครือขาย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก AWN Domestic 3 Gbps,Inter 1 Gbps)

/ Uninet 4Gbps / ขอมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 61

ที่มา http://mrtg.sut.ac.th
2.1 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขาย (LAN) (ไมรวมหองปฏิบัติการคอมฯ)
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 61)
วิธีการ
วิธีการแบบ NAC In-Band
157 คน
วิธีการแบบ ISE (802.1x)
565 คน
รวมทั้งหมด
722 คน
ที่มา (nac) https://203.158.4.213 / (ise) https://203.158.4.207

2.2 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขายไรสาย

จํานวน

2.2.1 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-Wifi

*ที่มา 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 eduroam

2.2.5 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-IoT

2.2.6 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-guest

2.2.7 สรุปสถิติจํานวนผูใชงานผานระบบ wireless ทั้งหมด

 ผูใชงานผานระบบ wireless สูงสุด 6,376 คน/วัน
 ผูใชงานผานระบบ wireless ต่ําสุด 1,134 คน/วัน
 ผูใชงานผานระบบ wireless เฉลี่ย 3,395 คน/วัน

3. ภัยคุกคามระบบเครือขาย

 สถานะการณไวรัสและมัลแวรที่แพรระบาดในมหาวิทยาลัย (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) ที่มา https://203.158.4.195
-thread (top 20) ที่แพรระบาดภายในมหาวิทยาลัย และ block โดย อุปกรณ firewall next gen

การใชงาน Application (Top20)

