
รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐานและบริการคอมพิวเตอร์



สรุปการด าเนินการ

ระบบเครือข่าย SUTnet

ระบบเครือข่ายไร้สาย

ระบบ Internet Data Center

ระบบ โทรคมนาคม



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

1 2 ต.ค.63 internet ผ่านช่องทางบริษัททรู มี
ปัญหาไม่สามารถ route ออกผ่านช่องทางทรูได้
ตามปกติ เมื่อเวลา 23.00 น. เจ้าหน้าที่ทรูท าการ
แก้ไขแล้วเสร็จเมื่อ 3 ต.ค. 63 เวลา 11.46 น. 
ทั้งน้ีไม่กระทบผู้ใช้งานเนื่องจากสามารถออก
ช่องทาง uninet ได้ สาเหตุจากอุปกรณ์ router 
บริษัททรูมีปัญหา

35 ต.ค. 63 maintenance ระบบเครือข่าย, 
replace แบตเตอรี่อุปกรณ์ ups ที่เลี้ยงอุปกรณ์
เครือข่ายบริเวณส านักงานหอพักนักศึกษา S1, S2, 
S3, S4, S5, S6, S7, S8, S15A-B

45 ต.ค. 63 ต้อนรับนักศึกษาดูงานห้อง internet 
data center /ระบบโทรคมนาคม

2 4 ต.ค.63 internet ผ่านช่องทางบริษัททรู มี
ปัญหาไม่สามารถ route ออกผ่านช่องทางทรูได้
ตามปกติ เมื่อเวลา 02.46 - 12.02 น. และ 
19.00 - 21.00น และ 22.00 - 23.30 น. ทั้งน้ีไม่
กระทบผู้ใช้งานเนื่องจากสามารถออกช่องทาง 
uninet ได้ สาเหตุจากอุปกรณ์ router บริษัททรูมี
ปัญหา

56 ต.ค. 63 AIS เข้าพ้ืนที่เก็บอุปกรณ์เครือข่ายคืน 
เนื่องจากหมดสัญญาเช่า internet 



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

6 12 ต.ค. 63 ระบบ internet หน่วยประสานงาน 
มทส-กทม. ขัดข้องเนื่องจากวงจร AIS fiber ขาด 
เมื่อเวลา 14.00 - 16.00น.

928 ต.ค. 63 ได้รับแจ้งจากหอดูดาวมีรถเกี่ยวสาย 
fiber ขาด น่าจะเป็นสายสัญญาณของ TOT จึง
ประสานงาน TOT ทราบแล้ว ทั้งนี้ไม่กระทบระบบ
เครือข่าย

7 19 ต.ค. 63 ตรวจสอบห้องเครือข่ายภายในห้อง
บริหารสินทรัพย์ จัดเก็บอุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็นออก 

1028 .ต.ค. 63 ตรวจสอบสาย fiber คล้อยขวาง
ทางเข้าปากทางหอพัก S4 ด าเนินการแก้ไขใน
เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ีไม่ใช่สายสัญญาณ
ระบบเครือข่าย

8 22 ต.ค. 63 มีไฟตก ไฟกระชาก เมื่อเวลา 10.34
น. ทั้งน้ีระบบ ups ท างานตามปกติ ไม่กระทบ
ระบบเครือข่ายและระบบ internet data center 



วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 1,035 คน

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) 

(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

ที่มา (ise) https://203.158.4.207



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

1

2

3

4

5

1 ต.ค. 63 แก้ไขปัญหา wifi ที่หอพักสุรนิเวส 8  
หน้าห้อง 8246 เนื่องจากมดเข้า โดยการ ย้ายจุด
ติดตั้ง และเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(Access Point)

1 ต.ค. 63 แก้ไขปัญหา wifi ที่อาคารโบรอน ชั้น 2
โดยการ Reboot อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(Access Point)

1 ต.ค. 63 ทดสอบระบบ Authen @SUR-Wifi ผ่าน
อุปกรณ์ clear pass

1 ต.ค. 63 แก้ไขปัญหา wifi ที่หอพักสุรนิเวส 2  
บริเวณโถงใต้ถุนชั้น 1 โดยการ เปลี่ยนอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (Access Point)

1 ต.ค. 63 แก้ไขปัญหา wifi ที่หอพักสุรนิเวส 6    
บริเวณโถงใต้ถุนชั้น 1 โดยการ Reboot อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (Access Point)

6 3 ต.ค. 63 พบผู้ใช้งาน internet ผ่านระบบ wifi มี
ปัญหา session เต็มโควต้าการใช้งาน ท าให้ไม่
สามารถ connect เพื่อใช้งาน wifi ได้ เจ้าหน้าท่ีท า
การปรับ configuration ระบบ clear pass ผู้ใช้จึง
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย
7

8

10

11

20 ต.ค. 63 แก้ไขปัญหา wifi ที่สุรสัมมนาคาร ชั้น 4
บริเวณหน้าห้องประทับ โดยการ เปลี่ยนอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (Access Point)

28 ต.ค.63 ด าเนินการส ารวจความแรงของสัญญาณ 
wifi ที่ห้องประชุมสรรณสารสาธก ศูนย์บรรณสารฯ 
พบสัญญาณ wifi มี test speed ค่อนข้างต่ ากว่าปกติ 
จึงประสานเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าการเข้าเปลี่ยนตัวอุปกรณ์
อีกครั้ง  เพื่อรองรับการประชุมสภาวิชาการ

6 ต.ค. 63 access point ระบบเช่าเสีย 2 ตัว 
ด าเนินการส่งเคลมเรียบร้อยแล้ว 

12 ต.ค. 63
- เปลี่ยน Access Point ที่หอพักสุรนิเวศ 3
หน้าห้อง 3330
- เปลี่ยน Access Point ที่หอพักสุรนิเวศ 6 ชั้น 1
ด้านล่าง
- แก้ไขปัญหา Access Point ที่หอพักสุรนิเวศ 13
หน้าห้อง A409 โดยการรีบูต ตัวอุปกรณ์
- แก้ไขปัญหา Access Point ที่ลานวัฒนธรรม 
ถอดกลับมาท าการรีเซตค่าท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์

12 รับเรื่องร้องเรียนผ่าน line@, facebook แก้ไขปีญหา
เรื่องร้องเรียนระบบ wifi ใช้งานไม่ได้จ านวน 5  case 
ปัญหาที่พบคือสัญญาณหลุดบ่อย พบสาเหตุจากมีการ
ลดทอนสัญญาณในบริเวณหอพัก มีมุ้งลวด ตู้เหล็ก 
โต๊ะเหล็ก ม่าน เป็นตัวดูดกลืนสัญญาณ ท าให้สัญญาณ 
wifi ที่ได้รับอ่อน และหลุด จึงแจ้งผู้ใช้ให้ปรับเปลี่ยน
การน่ังใช้งาน wifi ไม่นั่งหลังห้อง และไม่นั่งหลบมุมใน
ที่อับสัญญาณ พบมีการใช้งานที่ดีขึ้น 

9 20 ต.ค. 63 แก้ไขปัญหา wifi ที่สุรสัมมนาคาร ชั้น 4
บริเวณหน้าห้องประทับ โดยการ เปลี่ยนอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (Access Point)



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย
Internet Gateway Traffic



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย
จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi

https://203.158.4.211



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-IoT จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Guest



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย
สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด

แบ่งตาม ssid สถิติย้อนหลัง 1 เดือนสรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless สูงสุด 13,918 คน/วัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต่ าสุด 7,790 คน/วัน 

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉลี่ย 11,099 คน/วัน



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

1 1 ต.ค.63 จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ 
http://acacouncil.sut.ac.th/ ส าหรับงานสภา
วิชาการ

414 ต.ค 63 register dns : 
http://acts2021.sut.ac.th ส าหรับงานประชุม
วิชาการ 

2 8 ต.ค.63 vmserver hci12 ค้างไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามปรกติ แก้ไขด้วยการ reboot เครื่องใหม่ 
ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบกับระบบสารสนเทศ

516 ต.ค.63 จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ http://das-
af.sut.ac.th ส าหรับงานสภาวิชาการ

618 ต.ค.63 ตรวจพบการ hack website หลัก
มหาวิทยาลัย www.sut.ac.th มีข้อความโฆษณา
link โฆษณาแอบแฝงอยู่ในหน้าเว็บไซต์ คาดว่า 
hacker สามารถเข้าระบบ management ของ
เว็บไซต์ได้ จึงได้ท าการแจ้งผู้รับผิดชอบ ให้ท าการ
เปลี่ยน username-password และด าเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

3 10 ต.ค.63 mapping path ระบบ 
intermediate server และ boffice server 
เพื่อให้ boffice สามารถมีสิทธิ์สร้าง certificate 
ส าหรับการจัดท า digital signature.



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

7 18 ต.ค.63 vmserver hci8 ค้างไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามปรกติ แก้ไขด้วยการ reboot เครื่องใหม่ 
ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบกับระบบสารสนเทศ

1022 ต.ค.63 ตรวจสอบ server กลุ่มเว็บไซต์ใหม่
มหาวิทยาลัย 
- cache farm(202.28.42.43-47) พบว่ามีการ
จัดเก็บ log file 14 วัน จึงได้ท าการปรับการ
จัดเก็บ logเป็น 90 วัน และจัดท า gzip และ 
rotation เรียบร้อยแล้ว 
- web server farm (202.28.42.54-56) พบว่ามี
การจัดเก็บ log file 14 วัน จึงได้ท าการปรับการ
จัดเก็บ logเป็น 90 วัน และจัดท า gzip และ 
rotation เรียบร้อยแล้ว และ
- จัดท า script backup mysql ที่ server : 
202.28.42.59 ย้อนหลัง 30 วัน และจัดท า gzip
และ rotation เรียบร้อยแล้ว

8 20 ต.ค.63 จัดสรร virtual server 
:203.158.3.35 ทดแทนเครื่องแม่ข่าย 
203.158.3.24 มีปัญหา shoutdown ตัวเอง
บ่อยครั้ง

9 21 ต.ค.63 vmserver hci9 ค้างไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามปรกติ แก้ไขด้วยการ reboot เครื่องใหม่ 
ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบกับระบบสารสนเทศ



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

11 26 ต.ค 63 vmserver hci11 (DR-site) ค้างไม่
สามารถใช้งานได้ตามปรกติ แก้ไขด้วยการ 
reboot เครื่องใหม่ ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบกับระบบ
สารสนเทศ

1331 ต.ค. 63 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย hci7,9 
ค้าง ท าการ reboot จึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
แต่เนื่องจากมีอาการค้างพร้อมกัน จึงส่งผลให้
เครื่อง virtual server ภายใน cluster บางตัวไม่
สามารถท างานได้ตามปกติ เช่น 202.28.42.25 ซึ่ง
เป็น linux server  os version เก่า   ต้องท าการ 
reboot virtual server จึงสามารถท างานได้
ตามปกติ 

12 29 ต.ค. 63 ปิดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 203.158.3.12 ( Tasp-Iconc-2019-3.12)
เนื่องจากหน่วยงานแจ้งว่าไม่มีการใช้งานแล้ว 



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

ด าเนการเรียบร้อย

internet account 33

email account (SUTMail) 
google App account (@g.sut.ac.th) 

34

vpn account 1

HPCC acount 1

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) 3

Virtual Application & Desktop 13

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 48 account
• google App account (@g.sut.ac.th) 48 account

ปิดบัญชี internet account ดังนี้
account หมายเหตุ

237032 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม

01 ระบบตัด 8 ขัดข้องเนื่องจากวงจร AIS fiber ขาด เมื่อเวลา 
14.00-16.00 น. ทั้งน้ี ais ได้ท าการแก้ไขและใช้งานได้ตามปกติ
แล้ว.

12 ต.ค.63



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
สรุปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ 



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
แผน MA ระบบเครือข่าย ส่วนพัสดุ-การเงิน TOR อุปกรณ์ประจ าห้องเครือข่ายหลักและดาต้าเซนเตอร์ Core Switch

TOR อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย ประจ าหน่วยงาน Edge Switch

TOR อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน Voice Gateway

TOR จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์

TOR บ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบบริหารจัดการ MA

ตรวจเชคครุภัณฑ์ สิ้นสุดงบประมาณ 2563

01

02

06

รายงานความเสี่ยงระดับหน่วยงาน -ระดับมหาวิทยาลัย ณ สิ้น
ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563

03

บันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานในระบบติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2563)

04

05

07

รายงานตรวจสอบ server การเงิน pbm แจ้งอาจารย์กอง
พัน, mis , ส่วนแผนงาน

action plan ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานฯ ปีงบประมาณ 64

08 รายงานการตรวจสอบการจัดเก็บ log file-การbackup 
ข้อมูลระบบเว็บไซต์ใหม่มหาวิทยาลัยฯ ส าหรับคณะกรรมการ
ก ากับเว็บฯ

08 พัฒนาระบบแจ้งอาการเสียของ wifi ผ่านระบบ line@ ท าให้
เจ้าหน้าที่สามารถติดตามอาการ และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที



ภัยคุกคามระบบเครือขา่ย



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

https://203.158.4.195

การใช้งาน Application (Top10)
และ block โดย อุปกรณ์ firewall next gen

Thread (top 10) ท่ีแพร่ระบาดภายในมหาวิทยาลัย



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Critical High and Medium Intrusions TimelineIntrusions By Severity



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Critical Severity IntrusionsIntrusions By Types



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Medium Severity IntrusionsHigh Severity Intrusions



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Intrusion SourcesIntrusion Victims



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Intrusions Blocked



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน 
REG และ Finance

Applications by Total BandwidthSummary of Application Traffic by Risk



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน 
REG และ Finance

Ports and Protocols Related to Sensitive NetworkHosts Accessing Sensitive Network

Constraints: Initiator / Responder IP = 
192.168.34.0/24,192.168.35.0/24,203.158.0.160/27,203.158.0.192/26



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน 
REG และ Finance

Top Intrusion EventsIntrusion Events by Application


