
การบาํรงุ รกัษาระบบ 
(Maintenance)



เครือ่งมอื รปูแบบ ลกัษณะการควบคมุ/ตรวจสอบ ชว่งเวลา

HW/SW 
สําหรับ          
การควบคมุ
ตรวจสอบ
ระบบ
อนิเทอรเ์น็ต

1. Authentication System • ตรวจสอบตัวตนผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ต
• บันทกึขอ้มลูการจราจรทางคอมพวิเตอร์
• บรหิารจัดการอปุกรณ์ทีใ่ชง้านเครอืขา่ย

24 ช.ม.

1. PRTG  
(Paessler Router Traffic Grapher)

ตรวจสอบสถานะการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตของ
สํานักงานในเครอืขา่ย TOT ไดจ้ากเว็บไซต ์และ
จอมอนเิตอรใ์นหอ้งทํางาน

กอ่น 8.30   

2.  MRTG
(Multi Router  Traffic Grapher)

ตรวจสอบสถานะการใชง้านระบบเครอืขา่ยของ
โรงเรยีน/หน่วยงานในเครอืขา่ย CAT

กอ่น 8.30 

3. Network Sniffer การรับ-สง่ขอ้มลูของเครือ่งผูใ้ชใ้นเครอืขา่ย สพ
ม.12

กอ่น 8.30 

4. Bandwidth Speed Test
(TOT, UniNet)

ตรวจสอบความหนาแน่นของขอ้มลู อตัรา
ความเร็วของการรับ-สง่ขอ้มลู

กอ่น 8.30 

HW/SW 5. ระบบตรวจสอบควบคมุระบบไฟฟ้า
(UPSilon 2000)

ระบบควบคมุกระแสไฟฟ้าเครือ่ง UPS และการ 
Start Server อตัโนมัติ

24 ช.ม.

HW/SW 6. ระบบควบคมุการเปิด/ปิดอปุกรณ์
ระยะไกล (POTS System)

ควบคมุการเปิด/ปิดอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์   ซึง่สัง่
การผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ตได ้

24 ช.ม.

HW
SW

7. Firewall  ม ี2 ระบบ :
•  อปุกรณ์ Router/Load Balancing
• ในระบบปฏบิัตกิาร Linux

ป้องกนัการบกุรกุจากภายนอกทีผ่า่นเขา้มาทาง
ระบบเครอืขา่ย

24 ช.ม.

SW 8. โปรแกรมป้องกนัไวรสัทีม่ลีขิสทิธิ ์   
     

ตรวจสอบ ป้องกนั และกําจัดไวรัสในเครือ่ง 
Server และเครือ่งคอมพวิเตอรข์องผูใ้ช ้

24 ช.ม.

HW 9. กลอ้งวงจรปิด บันทกึเหตกุารณ์ภายในหอ้งควบคมุระบบ ซึง่
เชือ่มตอ่กบัระบบอนิเทอรเ์น็ตและจอมอนเิตอรใ์น
หอ้งทํางาน

24 ช.ม.

HW / SW 10. ระบบควบคมุการทํางาน  
       ของเครือ่งปรบัอากาศ

สลับการทํางานเครือ่งปรับอากาศ ภายใน
หอ้งควบคมุระบบ ทกุ 4 ช.ม. (23 C)

24 ช.ม.

Man 11. การตรวจสอบระบบบรกิาร 
     (SSA:System Security Assurance) 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบการทํางานของระบบ
• วนั เวลาราชการ
• วนัหยดุทําการ ของทกุวนั

กอ่น 8.30 
24 ช.ม.

Man 12. การหยดุระบบบรกิาร หยดุการใหบ้รกิารทกุระบบ เพือ่พักอปุกรณ์และ
ตรวจสอบ ซอ่มบํารงุใหญ่

ปีละ 1 ครัง้

• การตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที ่จะดําเนนิการตามชว่งเวลาทีกํ่าหนดในวันทําการ  สว่นวันหยดุจะตรวจสอบผา่นระบบควบคมุ 
  ระยะไกล (Remote Desktop)  การตรวจสอบโดยระบบหรอืโปรแกรมจะดําเนนิไปโดยอตัโนมัตติลอด 24 ชัว่โมง 

• ในกรณีทีม่ใิชเ่ป็นเหตขุดัขอ้งจากปัจจัยภายนอก เชน่ ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP) หรอืกระแสไฟฟ้าดบั ผูด้แูลระบบ (Admin) 
   จะดําเนนิการตรวจสอบและแกไ้ขทันททีีพ่บปัญหา

การบาํรงุ รกัษาระบบ ICT 
(Maintenance)
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ระบบระบตุวัตนผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ต                  
(Authentication System)

หนา้จอการเขา้ระบบสําหรับผูใ้ชง้าน

* เป็นโปรแกรมลขิสทิธิท์ีใ่ชแ้ทนระบบ Authen ประเภท Free Ware เดมิ  ตัง้แตเ่ดอืน
เมษายน 2556  ซึง่รองรับการบรหิารจัดการไดค้รอบคลมุตามขอ้กําหนดใน พรบ.วา่ดว้ย
การกระทําความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.2550  ใชส้ะดวก และสามารถประยกุตใ์ช ้
เพิม่เตมิในงานอืน่ๆ ไดต้ามความตอ้งการ
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ระบบระบตุวัตนผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ต               
(ในสว่นการบรหิารจัดการของผูด้แูลระบบ)

* ระบบ Authen รองรับการใชง้านทกุอปุกรณ์ เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊ (PC)  
   คอมพวิเตอรเ์คลือ่นที ่(Notebook)  คอมพวิเตอรพ์กพา (Tablet) โทรศพัท์ (SmartPhone )
รวมทัง้อปุกรณ์ระบบอืน่ๆ เชน่ อปุกรณ์ Access Point, switch, เครือ่งพมิพ์ เป็นตน้  
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แสดงขอ้มลูผูใ้ชท้ีกํ่าลังออนไลน์

ตรวจสอบประวัตกิารเขา้ใชง้านระบบผูใ้ชร้ายคน (ตามชว่งวันทีต่อ้งการ)

ระบบระบตุวัตนผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ต               
(ในสว่นการบรหิารจัดการของผูด้แูลระบบ)
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แสดงสถานะการทํางานของอปุกรณ์

* สถานะ Up  หมายถงึ  อปุกรณ์ทํางานปกติ

สถานะ Down  หมายถงึ  ไมไ่ดเ้ปิดใชง้านอปุกรณ์ หรอือปุกรณ์อาจขดัขอ้ง

ระบบระบตุวัตนผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ต               
(ในสว่นการบรหิารจัดการของผูด้แูลระบบ)
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PRTG Traffic Grapher ทีส่ง่สญัญาณผา่นหนา้จอมอนเิตอรใ์นหอ้งปฏบิตังิาน ชว่ยให ้            
ผูด้แูลระบบสามารถตรวจสอบสถานะการทํางานของระบบอนิเทอรเ์น็ตไดต้ลอดเวลา

PRTG Traffic Grapher ทีแ่สดงผลผา่นเว็บไซต์

ระบบ PRTG                                 
ตรวจสอบสถานะการทาํงานระบบเครอืขา่ย

PRTG Traffic Grapher ทีแ่สดงผลผา่นหนา้จอทวีี

(เครอืขา่ย MOE Net, UniNet, FTTx)
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ระบบ PRTG                                   
สําหรบัตรวจสอบสถานะการทาํงานระบบเครอืขา่ย MOE Net
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การตรวจสอบความเร็วของการรบั-สง่ขอ้มลู 
(Bandwidth Speed Test)
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ระบบควบคมุระบบไฟฟ้าของอปุกรณค์อมพวิเตอร ์
(Power Status and Control System)

* ระบบชว่ยอํานวยความสะดวกในการควบคมุการเปิด – ปิดอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์
ในหอ้งศนูยบ์รกิาร ICT ระยะไกล (Remote Desktop) เพยีงการคลกิปุ่ มเปิด–ปิด 
ผา่นหนา้จอเว็บไซตข์องระบบ โดยไมต่อ้งเปิด-ปิดสวติชอ์ปุกรณ์ดว้ยมอื ซึง่อาจ
เกดิกระแสไฟฟ้าดดูได ้
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ระบบควบคมุไฟฟ้าของเครือ่งสํารองไฟ

(UPS Control System)

เป็นระบบสําหรับตรวจสอบ ควบคมุพลงังานไฟฟ้าของเครือ่ง 
UPS ทีจ่า่ยใหเ้ครือ่ง Server และอปุกรณ์เครอืขา่ย  โดยม ี 
การทํางานโดยสรปุ คอื :

1) วเิคราะหร์ะดบัพลงังานไฟฟ้าทีเ่หมาะสมโดยเปรยีบเทยีบ
กบัคา่พลงังานไฟฟ้าทีต่อ้งจา่ยใหเ้ครือ่ง (ตามทีผู่ด้แูลระบบ 
ตัง้คา่ไว)้ และสัง่ปิด - เปิด เครือ่ง Sever โดยอตัโนมตั ิ 

2) รายงานขอ้มลูสถานะพลงังานไฟฟ้า ซึง่จะชว่ยใหผู้ด้แูล
ระบบทราบขอ้มลูความผดิพลาดตา่งๆ ณ เวลาปัจจบุนั/
ยอ้นหลงั เพือ่วเิคราะห ์แกไ้ขปัญหาตอ่ไป  

(20)



ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV System)

จดุตดิต ัง้กลอ้งวงจรปิด : 
หอ้งควบคมุระบบ, หอ้งปฏบิตังิานศนูย ์ICT, หอ้งประชมุ

แสดงผลผา่นอนิเทอรเ์น็ต

แสดงผลผา่นหนา้จอทวีี

(21)



แบบตรวจสอบระบบ ICT
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