
 

รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2561 

 รายงานการด าเนินงานของฝ่ายโครงสร้างฯ  
1 สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet 

 (17 ส.ค.61) ตรวจพบสายสัญญาณไฟเบอร์ออปติกท่ีเชื่อมโยงระหว่างอาคารเครื่องมือ7 (F7)  กับศูนย์
คอมพิวเตอร์ขาด จากการปรับปรุงพ้ืนที่ ณ บริเวณอาคารเครื่องมือ 8 ซึ่งมีการขุดเจาะพ้ืนดิน และได้
ขุดตัดสายสัญญาณไฟเบอร์ออปติกเส้นทางหลักและเส้นทางส ารอง ส่งผลกระทบท าให้ได้รับความ
เสียหาย   โดยผู้ใช้งานประจ าอาคารเครื่องมิอ 7  (F7) และ อาคารสุรพัฒน์ 3 ทั้งหมด ไม่สามารถใช้
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ รวมถึงระบบกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัยได้  ส่วน
ความคืบหน้าการแก้ไข ขณะนี้ผู้รับเหมาด าเนินการซ่อมแซม fiber optic ที่เสียเรียบร้อยแล้ว (แล้ว
เสร็จวันที่29 ส.ค.61)  

 (31 ส.ค.61) ตรวจสอบพบน้ ารั่วที่อาคารเครื่องมือ(F1)ส่งผลกระทบให้อุปกรณ์Network ได้รับความ
เสียหาย ทั้งนี้ได้ติดต่อส่วนอาคารด าเนินการแก้ปัญหาน้ ารั่วแล้ว 

 บริษัท AWN (AIS) ขยายช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต จากเดิม Domestic 3Gbps/Inter 1Gbps เป็น  
Domestic 4Gbps/Inter 1Gbps 

 งานขยายจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
- ติดตั้ง switch cisco SG300-10MP 1 ตัว ณ อาคารศูนย์เครื่องมือ F4 ชั้น1 
- ติดตั้ง switch cisco SG300-10MP 1 ตัว ณ อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 1500 
- ติดตั้ง switch cisco SG300-10MP 1 ตัว ณ ห้องประชุม อาคารวิชาการ 2 ชั้น1 
    

 งานตามระบบแจ้งซ่อม  
เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซ่อมแซมระบบเครือข่าย ผู้รับงาน 

610801-1-1 ส านักงานไม่มีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย ณัฐวัฒน์ 
610806-18-2 ซ่อมบ ารุงสายสัญญาณ และขยายจุดบริการเครือข่าย ณัฐวัฒน์ 
610816-25-1 ส านักงานไม่มีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย ณัฐวัฒน์ 
610823-22-1 ส านักงานไม่มีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย ณัฐวัฒน์ 
610828-12-1 ซ่อมบ ารุงสายสัญญาณ และขยายจุดบริการเครือข่าย ณัฐวัฒน์ 
610803-8-1 ขยาย / ปรับเปลี่ยจุดบริการเครือข่าย(LAN) ณัฐวัฒน์ 
610807-21-1 ส านักงานไม่มีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย ณัฐวัฒน์ 



610803-21-1 ส านักงานไม่มีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย สมบัติ 
610815-7-1 สนักงานย้ายจุด / พ่วงสายโทรศัพท์ สมบัติ 
610815-16-1 ส านักงานไม่มีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย สมบัติ 
610827-1-1 ซ่อมบ ารุงสายสัญญาณ และขยายจุดบริการเครือข่าย สมบัติ 
610802-23-1 ซ่อมบ ารุงสายสัญญาณ และขยายจุดบริการเครือข่าย สมบัติ 
610803-17-1 ขยาย / ปรับเปลี่ยจุดบริการเครือข่าย(LAN) สมบัติ 
610806-27-1 ขยาย / ปรับเปลี่ยจุดบริการเครือข่าย(LAN) สมบัติ 
610807-15-1 ลงDriver Wireless วัฒนา 
610822-13-1 ท าการ bypass mac address วัฒนา 
610824-15-1 แก้ไขค่า kms server ใน registry file วัฒนา 
610827-12-1 แก้ไข config ของ switch วัฒนา 
610827-17-1 เพ่ิมสิทธิ์ในการพิมพ์ วัฒนา 
610828-1-1 ส านักงานไม่มีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย วัฒนา 
610829-4-1 license office and windows วัฒนา 
610830-2-1 Activate Windows, ช้ี KMS Server วัฒนา 
610830-9-1 เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้  ระบบเเจ้งเตือนoffline วัฒนา 

 
2 สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย 

 งานขยายจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย 
    - ติดต้ัง access point ณ อาคารบรรณสารสาร 2 บริเวณชั้น 2-4 จ านวน 9 จุด  

- ติดต้ัง access point ณ อาคารบรรณสารสาร 1 บริเวณชั้น 3 จ านวน 2 จุด 
- ติดต้ัง access point ณ อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 1500 จ านวน 5 จุด 
- ติดต้ัง access point ณ อาคารวิชาการ บริเวณห้องประชุม จ านวน 2 จุด 
   

 

 งานตามระบบแจ้งซ่อม  
เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซ่อมแซมระบบเครือข่าย 

610817-7-1 ขยาย / ปรับเปลี่ยนจุดบริการเครื่อข่าย สมชาย 
610807-18-1 ส านักงานไม่มีสัญญาณ / สัญญาณขาดหาย วสันต์ 
610816-9-1 Accesspoint ช ารุด วสันต์ 

 
 



1.3 สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center    

 Vmserver 5 ฟ้อง harddisk เสีย 1 ตัว (disk cache) ท าให้ server มองไม่เห็น diskgroup 1 
diskgroup ได้ท าการแก้ไขโดยการน า disk ลูกที่เสียออก แล้วด าเนินการสร้าง diskgroup ขึ้นมาใหม่ 

 Vmserver 32 (ท าหน้าที่รันระบบ mail server) ฟ้องพัดลมเสีย 2 ตัวและหยุดการท างาน มี
ผลกระทบต่อ vmserver cas3,mbx3,mbx4 หยุดท างาน แต่ไม่มีผลต่อผู้ใช้งานเนื่องจากระบบ
cluster มี server ตัวอ่ืนท างานแทนได้ 

 Vmserver 9 ฟ้อง disk เสีย 1 ลูก ท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว   

 เพ่ิมกฎ policy บน mail gateway เพ่ือกั้น phishing mail ของธนาคารต่าง ๆ โดยท าการ block 
host ผู้ส่ง, ชื่อผู้ส่ง, keyword ในข้อความ   

 จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์หน่วยงานเทคโนธานี http://itc6.go.th   

 จัดสรร database server (Mysql server) ของมหาวิทยาลัยส าหรับสถานกีฬา เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศออนไลน์   

 สรุปการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดย webometric เดือนกรกฏาคม 2560  

 สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้ 
-internet account 172 account 
-email account (SUTMail) 24 account 
-google App account (@g.sut.ac.th) 237 account 
-SUT-Hpcc 10 account 
-vpn account 28 account 
-personal website 9 account 
-virtual application and desktop 2 account 
-Eduroam 3 account 

 

 งานตามระบบแจ้งซ่อม  
เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซ่อมแซมระบบเครือข่าย ผู้รับงาน 

610828-16-1 ขอความอนุเคราะห์ Server ส าหรับใช้กับงานระบบขนส่ง
ของมหาวิทยาลัย 

กฤช 

610802-6-1 ขอความอนุเคราะห์จัดสรร Server และ Database ณัฐพงษ์ 
610803-1-1 ขอความอนุเคราะห์จัดสรร Internet and Email 

Account 
ณัฐพงษ์ 

610803-22-1 ขอความอนุเคราะห์จัดสรร Internet and Email 
Account 

ณัฐพงษ์ 

http://itc6.go.th/


610807-25-1 ขอความอนุเคราะห์จัดสรร Internet and Email 
Account 

ณัฐพงษ์ 

610809-3-1 ขอความอนุเคราะห์ SUT Guest Wi-fi เพ่ือจัดกิจกรรม 
SUT Global Entrepreneurship Camp ครั้งที่ 1 

ณัฐพงษ์ 

610809-8-1 ไม่สามารถใช้งานอีเมล์(E-Mail) ณัฐพงษ์ 
610810-11-1 ขอความอนุเคราะห์รหัส wifi ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ Boot camp 
ณัฐพงษ์ 

610815-12-1 ขอความอนุเคราะห์จัดสรร Internet Account ณัฐพงษ์ 
610820-19-1 ขอเปิดบัญชีเพ่ือใช้งานเครือข่าย (User Account) ณัฐพงษ์ 
610823-4-1 ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พ้ืนที่เซิฟเวอร์ (Database 

Server) 
ณัฐพงษ์ 

610830-7-1 ไม่สามารถเข้าใช้ อีเมล @sut.ac.th ได ้ ณัฐพงษ์ 
610817-6-1 ไม่สามารถใช้งานอีเมล์(E-Mail) เอรินทร์ 
610817-5-1 ไม่สามารถใช้งานอีเมล์(E-Mail) เอรินทร์ 

 
 

 
1.4 สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม 

 ให้บริการจัดสรรหมายเลขโทรศัพท์ 

3704 อ.ดร.ไตรภพ พาหอม เทคโนโลยีอาหาร C2-368 

3702 ผศ.ดร.พันธุ์วงศ์ คุณธนะวัฒน์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

3287 โครงการสถานพัฒนาคาวมเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา  Student Entrepreneurship 

Development Academy:SEDA  

3408 โครงการสถานพัฒนาคาวมเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา  Student Entrepreneurship 

Development Academy:SEDA  (FAX)  

4398 อ.ดร.ชิตพงษ์ เวชไธสงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ห้อง TCE23 

3554 ผศ.ดร.นภาพร จันทร์ฉาย สาขาเทคโนโลยีการจัดการ หัองC3176 อาคาร C1 

4526 ผู้ช่วยสอน สาขาเทคโนโลยีการจัดการ 

4586 ผู้ช่วยสอน สาขาเทคโนโลยีการจัดการ 

3924 อ.พญ.ผณินทร ธัญวิริยะ จักษุวิทยา  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

3889 อ.พญ.ณิชารีย์ มุ่งกลาง กุมารเวชศาสตร์  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 



3538 อ.พญ.พชรอร สิ้มกิติศุภสิน โสต ศอ นาสิกวิทยา  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

3890 อ.พญ.ชนนพร บุญศิริวัฒนกุล รังสีวิทยา  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

3891 อ.พญ.ดวงพร หรรษาวงศ์สกุล สูตินารีเวชศาสตร์  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

3892 อ.พญ.ชัชนก เปาอินทร์ อายุรศาสตร์  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

3893 อ.พญ.ชลธิดา ครบพรชัย อายุรศาสตร์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

3894 อ.นพ.ภาณุพงศ์ เพชรชู อายุรศาสตร์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

 

 เมื่อวันที่ 17 เดือนสิงหาคม 2561  เกิดปัญหาสายไฟเบอร์ออฟติกขาดบริเวณก่อนเข้าอาคารเครื่องมือ

ฯ 7 โดนรถขุดสายขาดจากงานรื้ออาคารเครื่องมือฯ 8 เพ่ือปรับปรุงเป็นลานจอดรถ  ท าให้ระบบ

โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ 

 

 เมื่อวันที่ 22 เดือนสิงหาคม 2561  ได้ประชุมการจัดสรรหมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียนสุรวิวัฒน์  

กับคุณครูปริญญ์ ก่อวงศ์กาญจน์  และน.ส.สุชญา ศรีไทย  จะขอใช้งานระบบตอบรับอัตโนมัติและ

หมายเลขโทรศัพท์ประจ าห้องพักครู  ส านักงานโรงเรียนสุรวิวัฒน์   ได้ข้อสรุปเรียบร้อย  อยู่ระหว่าง

การด าเนินการต่อไป 

 

 

 เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ด าเนินการเชื่อมสัญญาณหมายเลขโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง

เครื่องโทรศัพท์ที่โรงเรียนสุรวิวัฒน์แล้วจ านวน  4 จุด ดังนี้ 

เบอร์ 5180   ห้อง A-105  ฝ่ายวิชาการ  (โครงการศึกษาทิศทางการศึกษาเพ่ืออนาคตของ มทส     

สามารถกด 9 โทรออกภายนอกได้) 

เบอร์ 5184   ห้องส านักงานหอพักนักเรียน  สามารถกด 9 โทรออกภายนอกได้ 

เบอร์ 5188   โต๊ะ รปภ.  ส านักงานหอพักนักเรียน   

เบอร์ 5189   ป้อม  รปภ.  โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 

 

 เมื่อวันที่ 30 เดือนสิงหาคม  2561  ผู้รับเหมางานรื้ออาคารเครื่องมือฯ 8  ได้จัดจ้างบริษัทซ่อม

สายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกแล้วเสร็จ  สามารถใช้งานระบบโทรศัพท์ได้ตามปกติ 

 



 งานตามระบบแจ้งซ่อม  
เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซ่อมแซมระบบโทรคมนาคม ผู้รับงาน 

610802-17-1 ส านักงาน ย้ายจุด/พ่วงสายโทรศัพท์ ประสาน 
610803-10-1 เครื่องโทรศัพท์ ไม่มีสัญญาเข้า  โทรและรับสายไม่ได้ ประสาน 

610806-12-1 โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเสียง หมายเลข 3096 ประสาน 

610806-19-1 หัวต่อสายโทรศัพท์ที่เป็นสีครีมหลุดออกจากกัน ประสาน 

610806-23-1 โทรศัพท์รับสายแล้วไม่ได้ยินเสียงปลายสาย ประสาน 

610806-26-1 โทรศัพท์ไมม่ีเสยีงเวลาทีม่ีสายโทรเข้า ประสาน 

610807-12-1 โทรศัพท์หมายเลข 5199 และ 5200 ไม่สามารถใช้งานได ้ ประสาน 

610808-9-1 โทรศัพท์ไมม่ีสญัญาณ ประสาน 

610816-19-1 โทรศัพท์ไมม่ีสญัญาณ ประสาน 

610816-21-1 เบอร์โทรภายใน4871ไม่มีสัญญาณมาที่ตู้สาขาสุรสัมม
นาคาร 

ประสาน 

610821-3-1 โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ประสาน 
610821-21-1 ส านักงาน ย้ายจุด/พ่วงสายโทรศัพท์ ประสาน 
610822-10-1 โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ประสาน 
610824-14-1 ที่เสียบกระจายสัญญาณโทรศัพท์จากผนังช ารุด ประสาน 
610828-5-1 สายโทรศัพท์หลวม ประสาน 
610828-6-1 ขอเบิกโทรศัพท์ตั้งโต๊ะจ านวน 1 เครื่อง เนื่องจากเครื่องเดิม

ช ารุด 
ประสาน 

610801-5-1 ขอยืมวิทยุสื่อสาร ประสาน 
610802-8-1 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายและโทรศัพท์เพ่ิมเติม 2 เลข

หมาย 
ประสาน 

610803-20-1 ขอยืมวิทยุสื่อสารพร้อมแท่นชาร์จ  10 เครื่อง ประสาน 
610807-29-1 ขอความอนุเคราะห์ย้ายสายโทรศัพท์ ภายในส านักวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ 
ประสาน 

610808-12-1 ขอยืมวิทยุสื่อสารพร้อมแท่นชาร์จ  10 เครื่อง ประสาน 
610809-4-1 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน 2 เลขหมาย ประสาน 
610814-3-1 ขอความอนุเคราะห์เครื่องโทรศัพท์ภายใน จ านวน 7 เครื่อง ประสาน 
610814-16-1 ขอยืมวิทยุสื่อสารพร้อมแท่นชาร์จ  25 เครื่อง ประสาน 
610823-12-1 ขอยืมวิทยุสื่อสารพร้อมแท่นชาร์จ  15 เครื่อง ประสาน 
610824-3-1 ขอยืมวิทยุสื่อสาร ประสาน 



610828-18-1 ขอโทรศัพท์ส านักงานเพ่ิม 1 เครื่อง ประสาน 
610806-4-1 สัญญาณโทรศัพท์ในส านักงานไม่ดัง  แต่สามารถโทรออกได้ เสมา 
610806-13-1 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3937 ขอเปิดใช้ระบบดึงสายโทรศัพท์

ภายในในกลุ่มห้องพักอาจารย์ในส านักวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

เสมา 

610807-11-1 หมายเลข 4856 ห้องไทยศึกษานิทัศน์ฯ ไม่มีสัญญาณ เสมา 
610807-27-1 หมายเลข 3888 รับสายแล้วไม่ได้ยินเสียง เสมา 
610808-4-1 ต่อสายโทรศัพท์ใหม่เนื่องจากย้ายโต๊ะท างาน เสมา 
610808-14-1 โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ เสมา 
610808-15-1 รูเสียบสายสัญญาณโทรศัพท์ช ารุด เสมา 
610815-6-1 ส านักงาน ย้ายจุด/พ่วงสายโทรศัพท์ เสมา 
610816-18-1 หมายเลขโทรศัพท์ 3904 ใช้งานไม่ได้ เสมา 
610816-27-1 โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ เสมา 
610822-4-1 โทรศัพท์หมายเลข 3313-4 ไม่มีสัญญาน เสมา 
610822-15-1 โทรสัพท์ส านักงานใช้งานไม่ได้ เบอร์ 4868 เสมา 
610802-7-1 ขอติดตั้งโทรศัพท์พร้อมเปิดการใช้หมายเลข ณ อาคาร

สุรพัฒน์ 2 
เสมา 

610802-21-1 ห้องพักหัวหน้าสาขาวิชาอนามียสิ่งแวดล้อม สายโทรศัพท์
ยาวไม่พอ 

เสมา 

610823-6-1 ขอความอนุเคราะห์ย้ายสายโทรศัพท์ อ านาจ 
610814-9-1 ADSL ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ Wifi อ านาจ 
610809-23-1 ขอแจ้งการย้ายออกจากที่พักบุคลากรของมหาวิทยาลัย อ านาจ 
610809-24-1 ขอแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่พักบุคลากร อ านาจ 
610809-25-1 ขอแจ้งการเข้าพักในที่พักบุคลากรของมหาวิทยาลัย อ านาจ 
610806-15-1 โทรเข้าเบอร์โทร 3360 ไม่มีเสียงกริ้งดัง สมพงษ์ 
610807-4-1 โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ สมพงษ์ 
610820-2-1 โทรศัพท์มีเสียงดังแบบหอน ทั้งๆท่ีไม่ได้ใช้งาน สมพงษ์ 
610821-20-1 ขอเปลี่ยนสายโทรศัพท์ใหม่  เนื่องจากสายขาด สมพงษ์ 
610821-19-1 ขอเปลี่ยนสายโทรศัพท์ใหม่  เนื่องจากสายขาด สมพงษ์ 
610822-3-1 การก าหนดจุดติดตั้งและก าหนดหมายเลขโทรศัพท์เพ่ือใช้

ภายในโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ 
สมพงษ์ 



610823-18-1 ขอหมายเลขโทรศัพท์ และเครื่องโทรศัพท์ จ านวน 1 
หมายเลข 1 เครื่อง 

สมพงษ์ 

610824-4-1 โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ สมพงษ์ 
 

1.5 สรุปการด าเนินการด้านงานบริการคอมพิวเตอร์ 

 งานตามระบบแจ้งซ่อม  
610801-16-1 Activate Windows, ช้ี KMS Server ศิริพงษ์ 
610803-18-1 Activate Windows, ช้ี KMS Server, Set Dot1x ศิริพงษ์ 
610806-14-1 Activate Windows, ช้ี KMS Server ศิริพงษ์ 
610809-2-1 Add user & password General User, Activate Windows, ช้ี 

KMS Server 
ศิริพงษ์ 

610814-10-1 Remove Password Admin CCS, Activate Windows, ช้ี KMS 
Server 

ศิริพงษ์ 

610817-1-1 Activate Windows, ช้ี KMS Server ศิริพงษ์ 
610821-8-1 Activate MS Office และชี้ KMS Server ศิริพงษ์ 
610824-17-1 ไอคอนกลายเป็นสเีขียว Program powe rpoint หาย ศิริพงษ์ 
610825-1-1 เปลี่ยน Mouse Pad ศิริพงษ์ 
610803-2-1 Activate MS Office และชี้ KMS Server ศิริพงษ์ 
610806-16-1 Activate Windows, ช้ี KMS Server ศิริพงษ์ 
610809-10-1 Set Dot1x ศิริพงษ์ 
610809-11-1 Activate Windows, ช้ี KMS Server, Set Dot1x ศิริพงษ์ 
610810-8-1 Activate MS Office และชี้ KMS Server ศิริพงษ์ 
610816-11-1 Activate Windows และช้ี KMS Server ศิริพงษ์ 
610827-13-1 Update chipset Intel ศิริพงษ์ 
610801-8-1 เครื่องติดไวรสั ใช้งานได้ไมส่ะดวก เครื่องไมส่ามารถเชื่อมต่อกับ

ระบบอินเตอร์ได้ จึงไมส่ามารถ ตดิตั้ง Avira ไดเ้อง 
วัชรพล 

610801-13-1 ตรวจสอบและติดตั้ง APPs ป้องกนัไวรัสและมัลแวร์ เพิ่มเติม พร้อม
ทั้งสแกน และ ตืิดตั้ง Google Chrome ใหม ่

วัชรพล 

610802-5-1 Microsoft Office และ Google Chrome ใช้งานไม่ได ้ วัชรพล 
610806-18-1 ไม่สามารถใช้สญัญาณ network ได้ ทั้งระบบ LAN และ Wi-Fi วัชรพล 
610810-2-1 โปรแกรม office ไม่สามารถใช้งานได ้ วัชรพล 
610810-5-1 Computer ไม่มีเสียงออกมา วัชรพล 
610817-13-1 Set Dot1x วัชรพล 
610822-8-1 Set @SUT-Wifi วัชรพล 
610824-12-1 คอมพิวเตอร์ AIO69-2560-305B ไม่สามารถต่อสัญญาณ Lan ได ้ วัชรพล 
610828-3-1 เครื่องคอมช้ามาก บางทีเปิดมาจอด ามองเห็นแตเ่มาท์ครบั วัชรพล 



610807-2-1 Set @SUT-Wifi วัชรพล 
610807-7-1 Add Printer เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell วัชรพล 
610821-6-1 เปลี่ยนสายLAN วัชรพล 
610821-23-1 Set Dot1x วัชรพล 
610827-9-1 ไม่สามารถต่อสญัญาณ Lan ได ้ วัชรพล 
610801-12-1 Microsoft office ทั้ง word excel และ ppt ไม่สามารถอ่านหรือ 

copy ได ้
เอกภาวี, ศิริพงษ ์

610801-15-1 Activate Windows และช้ี KMS Server  
610803-3-1 UPS เสีย  
610803-4-1 UPS เสีย  
610807-14-1 เปิดเครื่องขึ้นมาเพื่อใช้งาน ไม่สามารถเข้าใช้งานได ้ เอกภาวี, วัฒนา 
610808-5-1 Repair Windows เอกภาว ี
610809-1-1 UPS ไมส่ ารองไฟ เอกภาว ี
610809-14-1 คอมพิวเตอร์ช้า ท างานไมเ่ป็นปกติ หน้าจอค้าง เอกภาว ี
610809-16-1 restore windows, ตดิตั้ง MS offices และ Activate licens และ 

ช้ี server kms 
เอกภาว ี

610809-17-1 เชื่อมต่อเครื่องโปรเจคเตอรไ์มไ่ด้ เอกภาว ี
610810-3-1 ไม่สามารถใช้งานปริ้นเตอรไ์ด ้ เอกภาว ี
610814-6-1 UPS ไมส่ ารองไฟ เอกภาว ี
610815-8-1 เครื่องคอมฯ ตดิ ๆ ดับ เปดิสักครูห่น้าจอมืดด า สักครูต่ิด แล้วก็มืด 

เป็นตลอดเวลา 
เอกภาว ี

610817-8-1 Activate Windows และช้ี KMS Server เอกภาว ี
610821-24-1 Diver เครื่องพิมพ์ใหม่ (เครื่องส่วนตัว) แต่ติดล็อค password ไม่

สามรถด าเนินการได ้
เอกภาว ี

610823-2-1 คอมพิวเตอร์เข้าใช้งานได้ช้ามาก ท าการเปิดโปรแกรมเข้าใช้งานได้
ช้ากว่าปกติมาก 

เอกภาว ี

610823-7-1 เพิ่ม virtual memory ตาม recommended เอกภาวี, พงศ์กานต ์
610824-13-1 ไม่สามารถพิมพ์ได้ ขึ้น offline เอกภาว ี
610827-4-1 ลง windows ใหม ่ เอกภาว ี
610827-15-1 ลง windows ใหม ่ เอกภาว ี
610829-10-1 Activate Windows และช้ี KMS Server เอกภาว ี
610802-4-1 ขอยืมคอมพิวเตอร์ Notebook 7 เครื่อง เอกภาว ี
610802-19-1 ขอยืมคอมพิวเตอร์ Notebook 3 เครื่อง เอกภาว ี
610807-7-1 ขอยืมคอมพิวเตอร์ Notebook เอกภาว ี
610815-11-1 1.ขอยืมคอมพิวเตอร์ Notebook 3 เครื่ิอง 

2.ขอคอมพิวเตอร์+อุปกรณ์ต่อพ่วง 2 ชุด 
เอกภาว ี

610816-23-1 ขอยืมคอมพิวเตอร์ Notebook 2 เครื่ิอง เอกภาว ี



610817-2-1 ลง windows ใหม ่ เอกภาว ี
610820-21-1 ขอยืมคอมพิวเตอร์ Notebook 14 เครื่อง เอกภาว ี
610821-7-1 ทดสอบระบบ เอกภาว ี
610821-15-1 ขอยืมคอมพิวเตอร์ Notebook 10 เครื่ิอง เอกภาว ี
610822-11-1 ติดตั้ง Cisco NAC Agent และset @SUT-Wifi เอกภาว ี
610823-5-1 ขอยืมคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง เอกภาว ี
610824-6-1 ขอยืมคอมพิวเตอร์ Notebook เอกภาว ี
610824-8-1 ขอยืมคอมพิวเตอร์ Notebook, Printer เอกภาว ี
610828-10-1 ขอยืมคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง เอกภาว ี
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2.รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 

Internet Gateway Traffic 

 

 

 

 

  
*ทางออก AWN Domestic 4 Gbps,Inter 1 Gbps)                   / Uninet 4Gbps   / ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 61 

ที่มา http://mrtg.sut.ac.th 

 

2.1 รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) (ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ) 

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 61) 

วิธีการ จ านวน 
วิธีการแบบ NAC In-Band 162 คน 
วิธีการแบบ ISE (802.1x) 469 คน 
รวมทั้งหมด 631 คน 

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

 

 

 

https://203.158.4.213/
https://203.158.4.207/


2.2 รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย  

2.2.1 จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi   

 

 
*ทีม่า http://idm.sut.ac.th/admin 

-จ านวนผูใ้ชง้านเครอืข่ายไรส้าย @SUT-Wifi  (ทีม่า https://203.158.4.211) (ขอ้มลู 1 เดอืนยอ้นหลงั) 

 

 

 

 

https://203.158.4.211/


2.2.2 จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย SUT-Wifi 

 

 

2.2.3 จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Guest 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.4 จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย eduroam 

 

2.2.5 จ ำนวนผูใ้ช้งำนเครือข่ำยไร้สำย @SUT-IoT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.6 จ ำนวนผูใ้ช้งำนผำ่นระบบ AIS 

 

2.2.7 สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด 

 



 ผูใ้ชง้านผ่านระบบ wireless สงูสุด 7,614 คน/วนั 
 ผูใ้ชง้านผ่านระบบ wireless ต ่าสุด 3,821  คน/วนั  

 ผูใ้ชง้านผ่านระบบ wireless เฉลีย่ 6,416 คน/วนั 

3. ภัยคุกคามระบบเครือข่าย   

 สถานะการณ์ไวรัสและมัลแวร์ที่แพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง) 

(ที่มา : Sourcefire https://203.158.4.43) 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall: fortinet (ข้อมูล 1 เดือน

ย้อนหลัง) ที่มา  https://203.158.4.195 
-thread (top 20) ที่แพร่ระบาดภายในมหาวิทยาลัย และ block โดย อุปกรณ์ firewall next gen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรใช้งำน Application (Top20) 

 

 

 

 

 

 


