
รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พ.ย. 64
ฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐานและบริการคอมพิวเตอร์



สรุปการด าเนินการ

ระบบเครือข่าย SUTnet

ระบบเครือข่ายไร้สาย

ระบบ Internet Data Center

ระบบ โทรคมนาคม



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

1 2 พ.ย. 64 internet สนามแบดมินตันใช้งานไม่ได ้ตรวจสอบพบปัญหาจากไฟดับชั่วคราว

2 3 พ.ย. 64 ปัญหา switch ที่อาคารส านักงานฟาร์มปลา

3 3 พ.ย. 64 ปัญหา switch มีอาการ boot ไม่ขึ้น ที่โรงเรียนสุรวิวัฒน์

4 4. พ.ย. 64 ตรวจสอบ switch อาการกิจกรรม zone สนามบาสเกตบอล

5 5 พ.ย. 64 แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายที่อาคาร F9 ชั้น 1 ใช้งานไม่ได้

6 7 พ.ย. 64 ไฟดับที่บริเวณงาน รปภ ประตู 1 มีผลท าให้งานรปภ ประตูหนึ่งไม่สามารถใช้งาได้ตามปกติ – พบสาย 
fiber optic ขาดแจ้งงาน CCTV แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว

7 8 พ.ย. 64 แก้ไขปัญหาเครือข่ายใช่งานไม่ได้ที่ F11

8 8-21 พ.ย. 64 จัดเวรเฝ้าระวังระบบเครือข่าย รองรับการสอบออไลน์ ทั้งมีเมื่อวันท่ี 13 ตรวจสอบพบ internet ที่
ห้องปฏิบัติการ labcom7 มีปัญหาระบบเครือข่ายมีอาการหน่วง เป็นระยะ ตรวจสอบพบหนูกัดสาย ท าให้ 
speed drop ลง –ได้ท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

9 9 พ.ย. 64 AIS เข้าท าการปรับปรุงวงจรเช่า internet ณ ส่วนประสานงานมทส-กทม. Upgrade อุปกรณ์ให้
สามารถรองรับความเร็วที่ 250 Mbps/sec



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

10 9 พ.ย. 64 แก้ไข update ios switch cisco โรงเรียนเกษตรวิวัฒน์

11 11 พ.ย. 64 แก้ไขระบบ Lan ส านักงานฟาร์มโคนม

12 11 พ.ย. 64 แก้ไขระบบ Lan หอพัก S13

13 15 พ.ย. 64 แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายส านักงานฟาร์มมหาวิทยาลัยเนื่องจากมีการสลับสาย Uplink

14 16 พ.ย. 64 น า switch cisco จากหอพักโรงเรียนมาฝ่ายเพ่ือแก้ไข

15 18 พ.ย. 64 แก้ไข switch หอ s13 อาการ up/down ไม่สามารถใช้งานได้

16 22 พ.ย. 64 จัดระเบียบ Lan ที่อาคารส านักงานหอพัก สุรนิเวศ 13

17 25 พ.ย. 64 แก้ไขสัญญาณ Lan อาคาร C2 ชั้น 3

18 27 พ.ย. 64 เฝ้าระวังระบบเครือข่าย พิธีนสถาปนาอธิการบดี, งานประชุมสภาวิชาการ



วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 371 คน

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) 

(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

ที่มา (ise) https://203.158.4.207



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

1 2 พ.ย. 64 ติดตั้ง AP ที่ Co-Working Space S11-12

2 2 พ.ย. 64 ติดตั้ง Access Point ที่ส านักงานหอพัก S18

3 11 พ.ย. 64 เพิ่ม feature ระบบแสดงสถานะ access point : apmap.sut.ac.th ให้แสดงข้อมูล ip / port ของ 
switch ต่ออยู่

4 12 พ.ย. 64 ติดตั้ง AP  ที่ F3

5 16 พ.ย. 64 จัดเตรียม Access Point ส าหรับติดตั้ง ตามค าร้องขอ

6 18 พ.ย. 64 ส ารวจต าแหน่งติดตั้ง Access Point ที่ อาคารกิจการนักศึกษาใหม่ และอาคารเครื่องมือ 9

7 23 พ.ย. 64 เข้าตรวจสอบ access point ส านักงานฟาร์มพืช ไม่สามารถใช้งานได้

8 25 พ.ย. 64 ตรวจสอบสัญญาณ Wifi ที่ห้อง F9422 อาจารย์จารุวรรณ



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย
Internet Gateway Traffic



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

ที่มา http://idm.sut.ac.th/admin



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย
สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด

แบ่งตาม SSID สถิติย้อนหลัง 1 เดือนสรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless สูงสุด 3,983 คน/วัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต่ าสุด 1,563 คน/วัน 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉลี่ย 3,217 คน/วัน



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

1 1 พ.ย. 64 แก้ไขปัญหาเว็บส่วนกิจการนักศึกษา ถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูล -น าข้อมูลมา recovery เรียบร้อยแล้ว

2 2 พ.ย. 64 ติดตั้ง VM Esxi 1 ตัว ส าหรับทดสอบระบบ

3 2 พ.ย. 64 add email พนักงาน รพ. เดือนพฤศจิกายน 64

4 3 พ.ย. 64 ด าเนินการจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ยรองรับระบบ x-chain

5 3 พ.ย. 64 ตรวจสอบพบ email โดน hack 15 account ด าเนินการประสานงานแจ้งผู้ใช้ท าการเปลี่ยน password แล้ว

6 4.พ.ย. 64 ตรวจพบช่องการทาง hack ระบบ mail ผ่าน anonymous relay / ท าการปิด port 25 เพื่อป้องกันการเข้าถึง 
server SUTMail โดยตรง / patch ระบบให้เป็นปัจจุบัน / upgrade cu ระบบเมลล์ / apply captcha หน้า authen
เพิ่อป้องกัน robot (ทั้งน้ีมีการ down ระบบตั้งแต่เวลา 11.30-15.00น.) 

7 5 พ.ย. 64 ตรวจสอบพบพ้ืนที่เว็บไซต์ระบบ beta เต็ม จึงขยายพ้ืนที่การใช้งาน จาก 250 เป็น 500 Gb

8 7 พ.ย. 64 แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  hci 9 มีอาการค้างไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ –ไม่กระทบระบบสารสนเทศ

9 10 พ.ย. 64 พบปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กลุ่ม datacenter-1 มองไม่เห็นพ้ืนที่ disk (Vsan) ท าการแก้ไขโดย MA 
เครื่องแม่ข่าย Hci 5 (full migration) ท าให้ระบบกลับมาปกติ 



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

10 11 พ.ย. 64 จดะเบียนโดเมน rds-pma.sut.ac.th ส าหรับสถาบันวิจัย

11 12 พ.ย. 64 ประสานงานการใช้งาน office 365 เพื่อทดสอบการ migrate ระบบ sutmail

12 13 พ.ย. 64 แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่าย  hci11 มีอาการค้างไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ –ไม่กระทบระบบสารสนเทศ

13 13 พ.ย. 64 พบไฟตก ไฟดับ ที่อาคารวิจัย เป็นระยะ ๆ เมื่อเวลา 14.45น. ทั้งน้ีไม่มีผลต่อระบบสารสนเทศ

14 14 พ.ย. 64 ผู้ใช้แจ้งไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ sutmail ได้ ตรวจสอบพบserver sutmail-I มี cpu สูง จึงท าการ restart
server ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

15 15 พ.ย. 64 ต่ออายุ crl-list intermediate server

16 16 พ.ย. 64 การจัดสรร certificate ส าหรับเว็บไซต์ https://cia.sut.ac.th และ https://interadmission.sut.ac.th

17 16 พ.ย. 64 ทดสอบระบบส าหรับการ monitor vm ต่างๆ

18 17 พ.ย. 64 จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ https://qm-video.sut.ac.th (แบบ intranet)

19 20 พ.ย. 64 แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่าย  hci 10 มีอาการค้างไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ –ไม่กระทบระบบสารสนเทศ

http://rds-pma.sut.ac.th/
https://cia.sut.ac.th/
https://interadmission.sut.ac.th/


สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

20 22 พ.ย. 64 ตรวจสอบหน้ีสินนักศึกษาลาออก และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา / ปิด Account ระบบสารสนเทศนักศึกษาพ้น
สภาพ ภาคเรียนที่ 3/2564 (เพิ่มเติม)

21 22 พ.ย. 64 แก้ไขปัญหาระบบ backup mail ไม่ท างาน

22 23 พ.ย. 64 การจัดสรรการเชื่อมต่อ radius server ส าหรับ server mis : 203.158.7.107

23 24 พ.ย. 64 redirect website ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมไปที่ htps://beta.sut.ac.th/ist

24 24 พ.ย. 64 ตรวจสอบเว็บไซต์สถาบันวิจัย ไม่สามารถใช้งาได้ตามปกติ พบฐานข้อมูลหายไปจากระบบ จึงท าการแจ้ง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทราบให้น าข้อมูลมา recovery จึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ 

25 25 พ.ย. 64 แก้ไขปัญหา sutmail ส่งเมลล์ delay เนื่องจากมีผุ้ส่งemail ออกจากระบบ จ านวนมาก มีผลกระทบท าให้
เมลล์ขาออกอื่น ๆ มีการส่งออก delay / แก้ไขโดยการปรับค่า configuration mail gateway

26 27 พ.ย. 64 แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่าย  hci 7,9 มีอาการค้างไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ –ไม่กระทบระบบ
สารสนเทศ



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

ด าเนการ
เรียบร้อย

internet account 15

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

15

vpn account -

HPCC acount 1

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) 3

Web Hosting Account (หน่วยงานภายใน) -

Virtual Application&desktop 5

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 2 account
• google App account (@g.sut.ac.th) 2 account

ปิดบัญชี internet account ดังนี้
จ านวน

account
หมายเหตุ

21 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม

1 1 พ.ย. 64 หารือกับหัวหน้าบริหารงานสินทรัพย์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินกรณีดันท่อลอดร้อยสายใต้ดิน 
เพื่อให้บริษัทภายนอกเข้าใช้บริการ  

2 4 พ.ย. 64 เข้า Site อาคารดิจิทัล เพื่ออนุมัติ วัสดุระบบอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศพัท์

3 5 พ.ย. 64 ติดตามงาน Fiber Optic ตู้ Rack Patch panel อาคารดิจิทัล

4 5 พ.ย. 64 ติดตามงานย้ายส านักงานสถานกีฬา การให้บริการระบบโทรศัพท์

5 5 พ.ย. 64 ประชุม Zoom ความก้าวหน้าอาคารดิจิทัล

6 8 พ.ย. 64 แก้ไขหมายเลขกองอ านวยการสอบที่อาคารเรียนรวม 2

7 15 พ.ย. 64 ย้ายสายสัญญาณโทรศัพท์ จากตึกอัฒจรรย์สถานกีฬา งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ(เดิม) มายังส านักงาน
หอพักนักศึกษา 7-8 งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (ส านักงานใหม่)

8 18 พ.ย. 64 อนุมัติอุปกรณ์งานระบบสื่อสารห้องData Center อาคารดิจิทัล

9 18 พ.ย. 64 เข้า Site อาคารดิจิทัล เพื่ออนุมัติ วัสดุระบบอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม

10 22 พ.ย. 64 เข้าตรวจสอบระบบโทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต (สถานกีฬา)

11 23 พ.ย. 64 ตั้งโปรแกรมความถี่วิทยุย่าน uhf เพื่อให้ กสทช. ตรวจสอบ

12 24 พ.ย. 64 เข้าส ารวจพ้ืนที่ช้ัน4 อาคารดิจิทัล และดูการติดตั้งสาย LAN

13 24 พ.ย. 64 เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ Network Telephone CCTV อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์

14 25 พ.ย. 64 เข้าตรวจสอบ on site อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ ติดตามความก้าวหน้างานระบบสื่อสารภายในอาคาร

15 26 พ.ย. 64 เข้าส ารวจพ้ืนท่ีชั้น 4 อาคารดิจิทัล และดูการติดตั้งสาย LAN



http://203.158.4.80/telephone

สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
สรุปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ 



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
• เข้ารับฟังการสัมมนา  “Thailand’s Digital Government Strategies: Revisiting the Past and Reshaping the Fu

ture" (อบรมผ่านระบบ zoom)

• รายงานตัวชี้วัดและPBMฝ่ายโครงสร้างฯ

• เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการ STARS 2021

• พิมพ์บันทึกข้อความแจ้งการออกแบบและประมาณราคางานจ้างระบบเครือขา่ยและการสื่อสาร 

• เตรียมเอกสารส าหรับคณะกรรมการลงนามใบตรวจรับ

• เตรียมเอกสาร คท.17 ส าหรับขออนุมัติใช้คลื่นความถี่ของมหาวิทยาลัย 

• ท าเรื่องขออนุมัติเดินทางไปอบรมนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ตามเอกสารจากบริษัท 3bb สรุปข้อมูลการใช้งาน internet ประจ าเดือน ต.ค.64

• จัดท าเอกสารการจัดซื้อ UPS ส าหรับระบบเครือข่ายรองรับงานหอพักนักศึกษา

• ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR เช่าคอมพิวเตอร์ฯ จ านวน 1832 ชุด

• สรุปข้อมูลครุภัณฑ์ฝ่ายโครงสร้างฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
• ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการและสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดบัชาติ ครั้ง

ที่ 17

• เข้ารับฟังการสัมมนา   HPE High Performance Computing & HPE Ezmeral Webinar on 26 November 2021 
(อบรม ผ่านระบบ zoom)

• เข้ารับฟังการสัมมนา   power bi เบื้องต้น (อบรมภายใน ผ่านระบบ zoom)

• E-bidding ครุภัณฑ์งบประมาณ 65 จ านวน 5 รายการได้แก่ 

-อุปกรณ์ประจ าเครือข่ายหลักและดาต้าเซนเตอร์ 

-อุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์

- งานบ ารุงรักษาาอุปกรณ์เครือข่ายและระบบบริหารจัดการ 

-โครงการปรับปรุงระบบบริการเครือข่ายไร้สาย (Wifi) อาคารวิชาการ 1

-อุปกรณ์ประจ าเครือข่ายย่อย

• ขออนุมัติยกเลิกค าสั่งและขออนมุัติแตง่ตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR 
โปรแกรมลิขสิทธิ์ส าหรับอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ดาต้าเซนเตอร์ จ านวน 1 ระบบ

0



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
• ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Next Generation 

Firewall) จ านวน 1 ระบบ (ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2570)

• ขอใหจ้ัดจ้างเช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Next Generation Firewall) 1 ระบบ

• ข้อความขอนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์

• บันทึกข้อความรายงานความคืบหน้าสายเคเบิลสูญหาย

0



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

Threats (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 อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
ส าหรับโซน REG และ Finance

Top Applications by SessionsTop Applications by Bandwidth



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
ส าหรับโซน REG และ Finance

Intrusion VictimsIntrusions Detected



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
ส าหรับโซน REG และ Finance

Top Sources of SSL VPN Tunnels by BandwidthIntrusion Sources



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
ส าหรับโซน REG และ Finance

Events by DateEvents by Severity


