
รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐานและบริการคอมพิวเตอร์



สรุปการด าเนินการ

ระบบเครือข่าย SUTnet

ระบบเครือข่ายไร้สาย

ระบบ Internet Data Center

ระบบ โทรคมนาคม



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
1 9 ธ.ค. 63 ตรวจสอบสาย fiber หย่อนคล้อย 

- พาดขวางทางหน้าสถานีสเตชั่น ถนนเส้นใหม่ 
ประตู3 ประสานงานให้ AIS, Dtac, True ช่วย
ตรวจสอบแก้ไข
- fiber หย่อนคล้อย ข้างอาคารมันส าปะหลัง 
ประสานงานให้ AIS ตรวจสอบแก้ไข

2

17 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ไฟดับ 8.00-9.00 น. 
ท าให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ชั่วคราว

3

10 ธ.ค. 63 เปลี่ยนเครื่องก าเนินไฟฟ้า 
(generator) ประจ าอาคาร ตั้งแต่เวลา 
11.00-19.00 น. ระบบสารสนเทศและ Internet 
ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

4

21 ธ.ค. 63 patch และ upgrade firewall 
มหาวิทยาลัย 

622 ธ.ค. 63 link internet ผ่านวงจร true ไม่
สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 14.04-17.30 น. จาก
อุบัติเหตุรถบรรทุกเสียหลักที่หน้าประตู1 ท าให้ 
link fiber optic ของบริษัทขาด ทั้งน้ีไม่กระทบ
ผู้ใช้งานโดย traffic ยังสามารถออกช่องทาง 
Uninet ได้5

14 ธ.ค. 63 ตรวจสอบระบบเครือข่าย พบอุปกรณ์
เครือข่ายอาคาร วิชาการ 2 ไม่ท างาน พบว่ามีไฟดับ
ในวันอาทิตย์ และ UPS จ่ายไฟส ารองจนหมด ท าให้
อาคารวิชาการไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้
ชั่วคราว ทั้งนี้ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จเมื่อเวลา 
9.00 น. ละมีการติดตั้ง UPS เพิ่ม 1 ตัวเพื่อเลี้ยง
ระบบได้นานขึ้น 



วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 1,020 คน

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) 

(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

ที่มา (ise) https://203.158.4.207



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

1

2

3

4

5

14 ธ.ค. 63 ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติมที่
อาคาร F7 ชั้น 2 จ านวน 1 จุด บริเวณ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12

15 ธ.ค. 63 เปลี่ยน Access Point ที่ F4 ข้างห้อง 
F4108 

15 ธ.ค. 63 ติดตั้ง Switch Cisco SG300-10P
ที่ F7 ชั้น 2 Remote Rack

1-3 ธ.ค. 63 ส ารวจความแรงของสัญญาณ wifi
ภานในห้องพักนศ. ของหอพักโครงการน าร่องการ
แก้ไขปัญหาการใช้งาน internet ของหอพักน าร่อง 
(S1, S7, S13) และหอพัก S15 โดยให้นศ.ตอบ
แบบสอบถามเพื่อรับทราบปัญหาการใช้งาน

1 ธ.ค. 63 แก้ไข Access Point ไม่ Register 
และติดตั้ง Switch SG350–10MP ทีอ่าคารสหกิจ
ศึกษาชั้น 1

6 19 ธ.ค. 63 ระบบ @SUT-Guest มีปัญหาไม่สามารถ 
Authen ผู้ใช้งานได้ ตรวจสอบพบข้อมูลหายไปจาก
ฐานข้อมูลส่วนหน่ึง ท าการแก้ไขโดยการ restore 
ข้อมูลใหม่ ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

7 21 ธ.ค. 63 Access Point หอพัก S6 (เช่า) เสีย 1 ตัว 
ด าเนินการเปลี่ยนทดแทนเรียบร้อยแล้ว

8 24 ธ.ค. 63 ย้ายต าแหน่ง Access Point ส านักงาน
หอพัก S7-8 จากห้องเครือข่าย มาติดตั้งที่ โถง
ส านักงานหอพัก S7-8 แทน ซึ่งจะรองรับผู้ใช้งาน
บริเวณน้ันได้ดีกว่า 63 ติดตั้ง Switch Cisco SG300-
10P ที่ F7 ชั้น 2 Remote Rack



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

9 22-24 ธ.ค.63 ตรวจพบความผิดปรกติของการใช้งานระบบ 
wifi ที่โซนหอพักนศ.มีอาการ ผู้ใช้งานเมื่อต่อระบบแล้วเชือ่ม
หลุดทุก 1 ชั่วโมง 
- upgrade firmware และ patch switch S7, S8
-เปลี่ยน โมดูล SFP Switch ที่ S4
-เปลี่ยน สาย patch fiber แทนเส้นเก่า ที่ผ-ุช ารุด ที่ s4
- เปลี่ยน core fiber  S4->ส านักงานหอพัก S7, S8 (จาก
core 5, 6 เป็น core 1, 2) 
- ตรวจสอบสาย fiber optic S4-> ส านักงานหอพัก S7-8, 
S4->S15, S4->S16, S4->S13, S4->farm พบค่าสัญญาณ 
loss สูง จะต้องท าเรื่องเพื่อตรวจสอบแบบละเอียดและจัด
จ้างเพื่อซ่อมแซมต่อไป 



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย
Internet Gateway Traffic



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

ที่มา http://idm.sut.ac.th/admin



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 13,670 คน/วัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต่ าสุด 5,786 คน/วัน 

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉลี่ย 10,677 คน/วัน



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

1 1 ธ.ค. 63 จัดตั้ง sms server แล้วเสร็จพร้อมใช้
งาน

516 ธ.ค. 63 update crl list บนระบบ digital id 
server แล้วเสร็จ 

2 4 ธ.ค. 63 จัดสรร account ส าหรับเชื่อมต่อระบบ 
library กับ active directory 1 acount

413 ธ.ค. 63 จัดสรร vpn account บนอุปกรณ์ 
gateway ส าหรับศูนย์บริการการศึกษา 20 
account

3 6 ธ.ค. 63 mail gateway license trial 
หมดอายุ ส่งผลให้ไม่สามารถป้องกัน spam mail 
ได้ ท้ังนี้ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ mail gateway ตัวเก่า
ขึ้นแทนตัวปัจุบันชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหา และ
หลังจากต่อ license mail gateway เรียบร้อย
แล้วจึงสลับตัวใหม่ขึ้นมาท างานตามปรกติ

617 ธ.ค.63 พบ email account โดน hack จาก
ภายนอก 1 account และส่งเมลล์หลอกถึงผู้รับ
ภายใน domain sut.ac.th และมีผู้ใช้หลงเชื่อ 
จ านวน 10 account จึงท าการปิด account 
ชั่วคราว และให้ผู้ใช้ท าการเปลี่ยน password 
ใหม่ -ประชาสัมพันธ์ all users เกี่ยวกับ 
phishing mail เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

921 ธ.ค. 63 จัดสรร internet account ส าหรับ
ผู้ช่วยวิจัย ส านักวิชาวิศวอุตสาหการ 8 account 

7 18 ธ.ค. 63 แก้ไข vm machine บางตัวบนระบบ 
VDI ที่ไม่สามารถท างานได้ตามปรกติจากเหตุดับ
ไฟอาคารวิจัย เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.63

8 21 ธ.ค. 63 ย้ายระบบ backup sutmail เปลี่ยน
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล จาก storage ibm (ตัวเก่า) ไป
ที่ hp store easy (ตัวใหม่) 

1023 ธ.ค. 63 ตรวจพบข้อความโฆษณา แอบแฝงบน
หน้าเว็บมหาวิทยาลัย จึงแจ้งส่วนประชาสัมพันธ์
เพื่อทราบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

1129 ธ.ค. 63 Reboot Server เครื่องแม่ข่าย
ทั้งหมดเพื่อรองรับวันหยุดยาว ทั้งนี้ไม่กระทบต่อ
ผู้ใช้งาน



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

ด าเนการเรียบร้อย

internet account 69

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

12

vpn account 1

HPCC acount -

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) 3

Virtual Application & Desktop 17

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 19 account
• google App account (@g.sut.ac.th) 19 account

ปิดบัญชี internet account ดังนี้
จ านวน

account
หมายเหตุ

11 ถูก phishing ข้อมูล

7 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
สรุปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ 



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
- TOR งานปรับปรุงสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสายเคเบิล

โทรศัพท์ 1 ระบบ

- TOR งานซ่อมสายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Cable) อาคารวิจัย

- TOR จัดซ้ือเครื่องมือซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

- TOR จัดซื้อเครื่องดิจิตอลมัลติมเิตอร์

ตัดจ าหน่ายรายการครุภัณฑ์ของฝ่ายโครงสร้างฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 และส่งซากครุภัณฑ์คืนพัสดุ 

01

02

03 รายงาน Performance Agreement ข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 ฝ่ายโครงสร้าง ประจ าปี พ.ศ. 
2564

04 รายงานความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน, โครงการ ประจ าไตรมาศ 
1 /2564

05 ให้ข้อมูลในแบบรายงานการประเมินตนเอง ด้านการ
ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

06

0

E-bidding โครงการเช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไฟวอล์ 1 ระบบ



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


