เรียน สมาชิ กเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและ
แจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 62
เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดในวันที่ 1-7 เมษายน 62 มีทงั ้ หมด
1. การตรวจสอบพบจุดขาด สาเหตุเกิดจาก การไฟฟ้ าย้ายแนวสายFiber (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์)
2. ทาการตรวจสอบพบจุดขาด (เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกห
นองจอก)
3. ทาการตรวจพบจุดขาด เส้นทาง มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตวังน้อย – มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. ทาการตรวจสอบพบจุดขาดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - สพท. ชุมพร เขต 2
5. ทาการตรวจสอบพบจุดขาดทีพ่ ท.แม่ฮ่องสอน เขต 2 - สพท. เชียงใหม่ เขต 5 ยังไม่สามารถดาเนินการซ่อมได้
เนื่องจากการไฟฟ้ าถอนเสา และปั กเสาโครงเหล็ก 115kv
6. ทาการตรวจสอบพบจุดขาดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ - วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร แต่เนื่องจากสายขาด
มากกว่า 6 กม. สายจึงไม่พอ
7. ทาการตรวจสอบพบจุดขาดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร - มหาวิทยาลัยนเรศวร มีสตั ว์มเี ขีย้ วกัดแทะ
8. ทาการตรวจสอบพบจุดขาดที่ วิทยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี - วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท มีสตั ว์มเี ขีย้ วกัดแทะ
9. ทาการตรวจสอบพบจุดขาดที่ วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ - วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ไฟไหม้สาย
10. ทาการตรวจสอบพบจุดขาดที่ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว - วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ระบบไฟฟ้ า
ลัดวงจร
11. ทาการตรวจสอบพบจุดขาดที่ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระบบไฟฟ้ า
ลัดวงจร
12. ทาการตรวจสอบพบจุดขาดที่ เส้นทาง วิทยาลัยชุมชนยโสธร – วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
13. ทาการตรวจสอบพบจุดขาดที่ เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรนิ ทร์ - โรงเรียนสังขะวิทยาคม แต่เนื่องจากสาย
12 core ไม่เพียงพอ จึงขอพักการดาเนินการก่อน
14. ทาการตรวจสอบพบจุดขาดที่ เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
วิทยาเขตวังน้อย ทาการย้ายแนวเสาไฟฟ้ า
15. ทาการตรวจสอบพบจุดขาดที่ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม - วิทยาลัยการอาชีพนครไทย แต่เนื่องจากขาด
หลายจุด จึงขอหยุดเวลา
16. ทาการตรวจสอบพบจุดขาดที่ เส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง – วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
17. ทาการตรวจสอบพบจุดขาดที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้วทิ ยาลัยเขตแพร่ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาเขตน่าน สาเหตุจากไฟไหม้
18. สาเหตุเกิดจาก ไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคลาพูน – มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
19. ตรวจสอบพบจุดขาดเส้นทาง สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2 - สพท. เชียงใหม่ เขต 5 แต่ยงั ไม่สามารถดาเนินการ
ซ่อมได้ เนื่องจากการไฟฟ้ าถอนเสา และปั กเสาโครงเหล็ก 115kv เป็ นระยะ 30 km. จึงแจ้งขอพักดาเนินการ
ซ่อม

20. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพท. เพชรบูรณ์ เขต 2 - วิทยาลัยอาชีพด่านซ้าย แต่เนื่องจาก หน้างาน มี
สายขาดเป็ นระยะทางยาวๆ เป็ นช่วงๆ จุดละมากกว่า 600 เมตร ทีมงานซ่อมไม่มสี ายเคเบิล รอเคเบิลส่งถึงจะ
ดาเนินการให้อย่างเร่งด่วนจึงขอพักขัวคราว
่
21. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ถูกของมีดคม
22. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาด เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ -สพท. ชัยภูมิ เขต 2 - สพท. ขอนแก่น เขต 5
รถเกีย่ วสายขาด
23. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาด เส้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ - วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีสายขาดเป็ น
ระยะทางยาวๆ มากกว่า 6 กม. ทีมงานซ่อมไม่มสี ายเคเบิล รอเคเบิล
24. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาด เส้นทางมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว - วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ระบบ
ไฟฟ้ าลัดวงจร
25. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง โรงเรียนปายวิทยา - วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เนื่องจาก ถูกของมีดคม
26. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง - มหาวิทยาลัยพะเยา ถูกสัตว์กดั แทะ
27. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก - มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ถูกรถเกีย่ วสายไฟเบอร์
28. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนนครบางยางวิทยาคม ถูกของมีดคม
29. ตรวจสอบ พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมวิ ทิ ยา
เขตสุพรรณบุรี ถูกรถเกีย่ วสายFiber
30. ตรวจสอบ พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - สานักงานเขตพืน้ ที่ อ่างทอง เขต
1 ถูกรถเกีย่ วสาย
31. ตรวจสอบ พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตวังน้อย - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ถูกรถเกีย่ วสาย
32. ตรวจสอบ พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว - วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ถูกรถ
เกีย่ ว
33. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพป. สกลนคร เขต 2 – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วทิ ยาเขตสกลนคร
34. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สพท. ขอนแก่น เขต 5 ถูกของมีดคม
35. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 เกิดจากไฟไหม้
36. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพป. ลพบุรี เขต 2 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายถูกสัตว์กดั แทะ
37. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย – วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
38. ตรวจสอบพบเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไป วิทยาลัยเทคนิดอุทยั ธานี ไฟฟ้ าลัดวงจร
39. ตรวจสอบพบเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ไฟไหม้
40. ตรวจสอบพบเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไป มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตวัง
น้อย รถเกีย่ วสายขาด
41. ตรวจสอบพบเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพรพรรณี ไป วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว สายcrack
42. ตรวจสอบพบเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไป วิทยาเทคนิคราชบุรี ถูกของมีดคม
43. ตรวจสอบพบเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไป สพท.ชุมพร เขต 2 มีสตั ว์กดั แทะ
44. ตรวจสอบพบเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไป วิทยาลัยชุมชนพิจติ รโพทะเล

แจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ในวันที่ 1-7 เม.ย. 62
1. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม Adapter router 892 เสีย
2. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี fan of rack fail
3. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตรวจสอบ NMS DWDM พบ Alarm:
POWER_FAIL
4. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น UPS sysdome ไม่สารองไฟ
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง Router 892 เสียเปิ ดไม่ตดิ
6. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปลีย่ นUPS ตัวซ่อมคืน
7. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว ตรวจสอบพบไฟฟ้ าดับไฟกระชากทาให้ Switch 3750
config หาย
8. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เปลีย่ น HDD Server Dell R710
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง PM P2 งวด1 2562
10. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี PM P1 งวด2-2562
11. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย PM P1 งวด2-2562
12. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อุปกรณ์ Router PM P1 งวดที่ 2/2562
13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อุปกรณ์ Router PM P1 งวดที่ 2/2562
14. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อุปกรณ์สารองไฟฟ้ า UPS ไม่สารองไฟ
15. วิทยาลัยชุมชนพิจติ ร โพทะเล พบ Alarm : HARD_BAD ทีก่ าร์ด TN12SC201 ตาแหน่ง 016 อุปกรณ์
DWDM
16. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 ตรวจสอบพบ Battery Rectifier ไม่สารองไฟ
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อุปกรณ์ Router PM P1 งวดที่ 2/2562
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี อุปกรณ์ Router PM P1 งวดที่ 2/2562
19. มหาวิทยาลัยรามคาแหง อุปกรณ์ Router PM P1 ครัง้ ที2่ /2562
20. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อุปกรณ์ Router PM P1 งวดที่ 2/2562
21. วิทยาลัยการอาชีพพล UPS ไม่สารองไฟ
22. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต อุปกรณ์ Router PM P1 งวด2-2562
23. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุ ขทัย UPS เสีย ไม่สารองไฟ
24. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี แจ้งตรวจสอบ switch เนื่องจาก fiber ปกติ
25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี PM P1 งวดที่ 2/2562
26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี PM P1 งวดที่ 2/2562
27. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ องครักษ์ PM P1 งวดที่ 2/2562
28. วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร PM P2 งวดที2่ /2562
29. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ PM P1 งวดที่ 2/2562
30. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอทุ ยั ธานี UPS ไม่สารองไฟ

31.
32.
33.
34.

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา พัดลมตู้ rack เสีย
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ PM P2 งวดที่ 2/2562
ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ PM P2 งวดที่ 2/2562
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี DWDM ตรวจสอบพบ CRPC ด้านรับ power ด้านรับสิงห์บุรตี ่า

ไดอะแกรม DWDM ประจำวัน
1 เมษายน 2562

2 เมษายน 2562

3 เมษายน 2562

4 เมษายน 2562

5 เมษายน 2562

6 เมษายน 2562

