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ฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐานและบริการคอมพิวเตอร์



สรุปการด าเนินการ

ระบบเครือข่าย SUTnet

ระบบเครือข่ายไร้สาย
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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

1 2 พ.ย.63 เดินสาย lan ส าหรับ printer ณ ส านัก
วิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3

25 พ.ย. 63 เปลี่ยน Switch SG 300-10P ทีง่าน
วินัยทหาร อาคารส่วนกิจการนักศึกษาใหม่ 4

16 พ.ย.63 สาย fiber อาคารวิจัย ชั้น1 ไปชั้น 2 
ขาด ทั้งน้ีเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาโดยการลากสาย utp
เพื่อใช้งานชั่วคราว และท าเรื่องขออนุมัติซ่อม
เร่งด่วนต่อไป

2 11 พ.ย.63 บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายส่วนพัสดุ
และการเงิน โดยมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่าย 
จัดเก็บสายให้เป็นระเบียบ และเปลี่ยนups ของ
ส่วนพัสดุ เป็นขนาดใหญ่ใหญ่ข้ึนรองรับโหลดและ
เลี้ยงกระแสไฟได้มากข้ึน ทั้งน้ีได้รายงานผลการ
บริการดูแลและบ ารุงรักษา (Maintenance 
Service Agreement) อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจ าอาคารบริหาร แก่
ผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

517 พ.ย.63 ตรวจสอบพบสลิงยึดสาย fiber optic 
ขาด ที่หอพัก S3 จึงได้ท าเรื่องเพื่ออนุมัติซ่อมแซม
ต่อไป

626 พ.ย.63 ติดตั้งอุปกรณ์ switch เพิ่ม 12 ตัว ณ 
อาคารศูนย์เครื่องมือ F10 



วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 1,041 คน

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) 

(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

ที่มา (ise) https://203.158.4.207



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

1

2

3

4

5
6 พ.ย.63 ระบบ @SUT-Guest service ค้าง 
ท าให้ผู้ใช้งานไม่สามารถ authen เพื่อใช้งาน 
internet ผ่านระบบ@SUT-Guest จึงท าการ 
restart service เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

11 พ.ย.63 เสนอแผนปรับปรุง wifi หอพักนักศึกษา 
ที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 11/2563 เพื่อแก้ไข
ปัญหาจุดอับสัญญาณ โดยจะมีการส ารวจความแรง
ของสัญญาณของหอพักนักศึกษาบางหอ ที่ถูก
คัดเลือกเป็นโครงการน าร่อง (S1,S7,S13) 
(prototype) เพื่อตรวจสอบระดับความเข้มของ
สัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi)  รวมถึง
สอบถามปัญหาจากผู้ใช้งานและจัดเก็บเป็นข้อมูลใน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพของสัญญาณให้ดียิ่งขึ้น

16 พ.ย.63 ตรวจสอบพบ access point เสีย 1 ตัว 
สนามวอลเลย์บอล ท าการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

2-8 พ.ย.63 ติดตั้ง จุดเชื่อมต่อ internet (access 
point) ส าหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร
จ านวน 7 จุด เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับการ
ลงทะเบียนบัณฑิต - การใช้งานระบบเครือข่ายไร้
สายของเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร รวมถึงจัดสรร 
internet account 250 account ส าหรับงาน
พระราชทานปริญญาบัตร

4. พ.ย.63 ตรวจสอบพบ access point ที่หอพัก 
S4 down จ านวน 7 จุด สอบถามผู้ใช้งานพบว่ามี
ไฟดับ เมื่อไฟมาจึงสามารถใช้งานได้ปกติ 



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย
6

7
9 25 พ.ย. 63 เปลี่ยน Access point   AIR-

AP1832I-S-K9 ทีง่านวินัยทหาร อาคารส่วนกิจการ
นักศึกษาใหม่

16 พ.ย. 63  Access Point รหัสครุภัณฑ์ 
7440-052-40/60/00069-3040000 ติดตั้งที่ 
สนามวอลเลย์บอล อาคารสุรเริงไชย ได้รับความ
เสียหาย เนื่องจาก มีการซ้อม แล้วตบวอลเลย์มา
โดน AP จนหล่น ตกใสพื้นจากที่สูง

25 พ.ย. 63  น า Access Point รหัสครุภัณฑ์ 
7440-052-40/60/00069-3040000 ไปติดตั้งที่ 
สนามวอลเลย์บอล อาคารสุรเริงไชย ดังเดิมหลังจาก
ท าการซ่อมจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ

8 25 พ.ย. 63  เปลี่ยน AP  ที่ S3 หน้าห้อง 3238 จาก
ตัวเดิม sn : :KWC23100003 เป็น 
KWC23520CCE เนื่องจากจ่ายไฟแล้วไม่ท างาน



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย
Internet Gateway Traffic



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย



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 13,621 คน/วัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต่ าสุด 3,443 คน/วัน 

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉลี่ย 7,618 คน/วัน



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

1 2 พ.ย.63 ตรวจสอบพบการhackเว็บไซต์ โดย
แทรกสคริปโฒษณาเข้าระบบฐานข้อมูลของ
เว็บไซต์ส าเร็จรูป version เก่าๆ อาทิ joomla
และ cms เก่า ที่ไม่ได้ท าการ patch ระบบให้เป็น
ปัจจุบัน และ web board ที่ไม่มีผู้ดูแล จะมีสคริป
โฒษณาแฝงอยู่ เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย, 
เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

419 พ.ย.63 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย hci7,9,10 
ค้างพร้อมกัน ท าให้ระบบสานสนเทศบางส่วนใช้
งานไม่ได้ อาทิ web server บางตัว , ระบบ vpn
ทั้งน้ีเจ้าหน้าที่ได้ท าการ vpnผ่าน firewall เพื่อ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

2 3 พ.ย.63 จัดสรร virtual server เพื่อรองรับ
ระบบสารสนเทศของฟาร์มมหาวิทยาลัย 
ระบบปฏิบัติการ : CentOS 8.2 ,Server name :  
financefarm.sut.ac.th, IP address : 
203.158.7.100

38 พ.ย.63 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย hci13 ค้าง 
ไม่สามารถใช้งานได้ตามปรกติ แก้ไขด้วยการ 
reboot เครื่องใหม่ ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบกับระบบ
สารสนเทศ



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

726 พ.ย.63 จัดสร้าง joget server ส าหรับการ
ทดสอบระบบ (jogtedev.sut.ac.th) ทดแทนตัวที่
ช ารุด 

5 23 พ.ย.63 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย hci11 ค้าง 
ไม่สามารถใช้งานได้ตามปรกติ แก้ไขด้วยการ 
reboot เครื่องใหม่ ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบกับระบบ
สารสนเทศ

6 24 พ.ย.63 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย hci13 ค้าง 
ไม่สามารถใช้งานได้ตามปรกติ แก้ไขด้วยการ 
reboot เครื่องใหม่ ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบกับระบบ
สารสนเทศ



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

ด าเนการเรียบร้อย

internet account 40

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

13

vpn account 4

HPCC acount -

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) 1

Virtual Application & Desktop 8

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 12 account
• google App account (@g.sut.ac.th) 12 account

ปิดบัญชี internet account ดังนี้
account หมายเหตุ

146006 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)

247004 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)

237006 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)

240041 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)

237036 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)

251012 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)

557079 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม

01 • ให้บริการยืมวิทยุสื่อสารแก่ฝ่ายต่าง ๆ ในงานพระราชทานปริญญาบัตร จ านวน 129 เครื่อง
• ประสานบริษัทผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่นที่ทัง้ 3 บริษัท ให้ขยายช่องสัญญาณเพิ่มเติม
และให้ตรวจสอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อรองรับบัณฑิตและผู้ปกครอง
กับญาติบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่วันซ้อมย่อยวันแรกจนถึงวันรับจริง
• ติดตั้งโทรศัพท์ภายในของฝ่ายงานต่างๆ ได้ติดตั้งเครื่องโทรศัพท์พร้อมเบอร์โทรศัพท์
ของฝ่ายงานทั้งหมดจ านวน 8 เลขหมาย ส าหรับติดต่อประสานงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562

• สายอากาศและสายน าสญัญาณที่ใช้ในการสื่อสารสามารถใช้ได้ดีเพียง 1 ต้นจากทั้งหมด 4 ต้น 
ผลมาจากการใช้งานเป็นเวลานานนับ 10 ปีและสภาพ อากาศที่มีฝนตกหนักก่อนหน้านี้ ท าให้สายอากาศ
และสายน าสัญญาณไม่สามารถใช้งานไดดี้ แก้ไขโดยการเปลี่ยนสายอากาศและสายน าส ญญาณใหม่ให้ทัน
ในเวลาที่ใช้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ศูนย์แม่ข่ายวิทยุสื่อสาร
02



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
สรุปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ 



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
- TOR เช่าอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) จ านวน 250 ชุด ตาม
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่าย (Digital IT Infrastructure) 

- TOR เช่าเช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไฟวอล์

- TOR งานปรับปรุงสายเคเบิลโทรศัพท์กลุ่มบ้านพักบุคลากร

- TOR งานปรับปรุงสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสายเคเบิลโทรศัพท์

- TOR ซื้อวัสดุส าหรับงานซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายและระบบโทรศัพท์

- TOR อุปกรณ์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ส าหรับตรวจวัดระดับคุณภาพสัญญาณ
เครือข่ายไร้สาย

ตรวจเยี่ยมอาคารดิจิทัลหลังใหม่ 

01

02

03 ประชุมความเสี่ยงระดับหน่วยงานครั้งที่ 2/2563 จัดท า work
flow เพื่อออกแผนปฎิบัติการและ นโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

04 จัดประชุมคณะกรรมการร่าง tor เช่า firewall และ เช่า acc
ess point 250 ตัว ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบเครือข่าย (Digital IT Infrastructure)

05 E-bidding โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและ
ระบบบริหารจัดการ MA ประจ างบประมาณ 2564

06 E-bidding อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย ประจ าหน่วยงาน 
Edge Switch



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
e-bidding อุปกรณ์ประจ าห้องเครือข่ายหลักและดาต้าเซนเตอร์ Core Switch

ประชุมคณะกรรมการ TQA ครั้งที่ 4/2563

01

02

03 จัดท างบลงทุนเสนอรัฐบาล โครงการพัฒนาระบบ Internet 
Data Center งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

04 จัดสร้างแบบฟอร์มการร้องเรียนการให้บริหารแล้วเสร็จ เมนู

"คุยกับผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์" หน้าเว็บศูนย์คอมฯ

05 ส่งข้อมูลครุภัฑณ์เครือข่าย ภายในห้อง internet data center 
ให้ส่วนอาคาร เพื่อจัดท าประกันภัย



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


