
รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐานและบริการคอมพิวเตอร์



สรุปการด าเนินการ

ระบบเครือข่าย SUTnet

ระบบเครือข่ายไร้สาย

ระบบ Internet Data Center

ระบบ โทรคมนาคม



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
1 7 ม.ค. 64 เปลี่ยนอุปกรณ์ switch ที่ F10 ชั้น1 (โต๊ะ รปภ.) และชั้น 2 (หน้าลิฟต์) เนื่องจากอุปกรณ์ช ารุดท าให้ ap ไม่

สามารถท างานได้ตามปรกติ -น า switch เปลี่ยนทดแทนเรียบร้อยแล้ว และ ap สามารถท างานได้ตามปรกติ

5

2

25 ม.ค. 64 ตรวจสอบพบสาย fiber optic ระหว่างอาคารเรียนรวม link ไปยังอาคารสนามบาสเกตบอลขาด เนื่องจากหนู
กัดสาย fiber optic มีผลท าให้อาคารสนามแบดมินตัน สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล ไม่สามาถใช้งานได้ชั่วคราว 

20 ม.ค. 64 ระบบ Authen Clearpass license หมดอายุ -ท าการต่ออายุ license ใหม่เรียบร้อยแล้ว

6
26 ม.ค. 64 รวบรวมงานซ่อมสาย fiber optic เพื่อจัดท ารายการซ่อมแซมประจ าปีงบประมาณ 64 ประกอบด้วย 
- งานซ่อมสาย fiber optic ระหว่าง s4 -> อาคารวิจัย (เส้นทางฟาร์มมหาวิทยาลัย)
- งานดึงสายสลิง S3->S4
- งานซ่อมสาย fiber optic ระหว่าง s4 -> S7-8  
- งานซ่อมสาย fiber optic ระหว่าง B1->อาคารสนามบาสเกตบอล

4

12 ม.ค. 64 ติดตั้ง UPS Ablerex รุ่น EVO3000 3 kVA (Tower) ที่ อาคารกิจการนักศึกษา

3 12 ม.ค. 64 ติดตั้ง UPS Ablerex รุ่น RS-RT3K 3 kVA (Rack) ที่ อาคารวิชาการ2 และ S13 โซนล่าง



วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 1,031 คน

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) 

(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

ที่มา (ise) https://203.158.4.207



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

1

2

3

4
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14 ม.ค. 64 ปรับ configuration ระบบ wifi
เพิ่มความแรงของสัญญาณ wifi ระดับสูงสุด 
เพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีการใช้งาน 

19 ม.ค. 64  access point หอ S5 เสีย 1 ตัว
เนื่องจากมดเข้า -ออกหนังสือเพื่อขอความ
อนุเคราะห์หน่วยงาน แก้ไขปัญหามดเข้าอุปกรณ์
เครือข่ายไร้สาย

19 ม.ค. 64  ตรวจสอบพบ access point หอ S6 ไม่
ท างาน 1 ตัว -ท าการเข้าหัวสายแลนใหม่จึงใช้งานได้
ปรกติ

5 ม.ค. 64 access point เสีย 2 ตัว
1. S5 ท าการถอดกลับไม่ได้ทดแทนตัวที่เสีย
เนื่องจากมดเข้า
2. S6 ติดตั้ง access point 1 ตัว ทดแทนของเดิม
ที่เสีย 

12 ม.ค. 64 ติดตั้ง access point 1 ตัว ทดแทน
ของเดิม ที่อาคารส่วนกิจเก่า

6 20 ม.ค. 64 รายงานความก้าวหน้าและสรุปข้อมูลการ
ส ารวจหอพักนักศึกษาต้นแบบ (s1,s7,s13A) ท าแผน
เพื่อปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ wifi เสนอต่อที่ประชุม
หัวหน้าฝ่าย

7 21 ม.ค. 64 แจ้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพื่อ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ authen ระบบ @sut-wifi
จาก radius server : 203.158.1.18 เป็นอุปกรณ์ 
clearpass :203.158.1.80



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 11,069 คน/วัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต่ าสุด 3,757 คน/วัน 

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉลี่ย 7,682 คน/วัน



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

1 5 ม.ค. 64 recovery ฐานข้อมูลระบบ mysql
cluster : beta.sut.ac.th 

511 ม.ค. 64 recovery vmserver
cste.sut.ac.th ตรวจสอบพบเว็บไซต์ไม่สามารถ
ท างานได้ตามปรกติ

2 6 ม.ค. 64 จัดส่ง email เพื่อขอความยินยอม
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

47 ม.ค.64 จัดสรรสิทธิ์การใช้งาน database 
เพิ่มเติมส าหรับสว่นกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการกักตัวนักศึกษาที่มา
จากพื้นที่เสี่ยง

3 7 ม.ค.64 up firmware storage netapp fas
2554

615 ม.ค.64 ต่ออายุ crl-list ระบบ Intermediate 
server4 7 ม.ค.64 ปิดการให้บริการ virtual server : 

203.158.7.18 สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 
เนื่องจากครบอายุโครงการ 7

20 ม.ค. 64 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
hci9.sut.ac.th ค้าง ท าการ reboot ใหม่ท าให้
สามารถใช้งานได้ตามปรกติ -ไม่กระทบระบบ
สารสนเทศ



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

1122 ม.ค. 64 การจัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ 
http://smis.sut.ac.th ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ อ.
ดร.สุดเขต พจน์ประไพ

8 21 ม.ค. 64 พบเว็บไซต์ ศูนย์นวัตกรรมฯ มีไวรัส-
มัลแวร์แอบแฝง -ได้ท าการแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อ
แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว

9 21 ม.ค. 64 พบเว็บไซต์ http://ecsut.ac.th ของ
สถาบันวิจัยโดน hack จึงได้ท าการประสานงาน 
webmaster สถาบันวิจัยเพื่อแก้ไข-ปรับ 
permission เรียบร้อยแล้ว 

1225 ม.ค. 64 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
hci10.sut.ac.th ค้าง ขึ้นหน้าจอ purple 
screen ตรวจสอบพบความผิดปรกติที่ระบบ
จัดเก็บข้อมูล vsan ท าการลงระบบปฎิบัติการใหม่ 
ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ 

1326 ม.ค. 64 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย hci7 
,hci8, hci9 ค้าง ขึ้นหน้าจอ purple screen เป็น
ผลจากระบบ vsan ท างานผิดปรกติ แก้ไขโดยการ
ท าลาย cluster vsan มีผลกระทบท าให้เครื่อง 

10 21 ม.ค. 64 จัดสรร virtual server ส าหรับสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  IP address : 
203.158.7.77, CPU 4 vcpu , Memory 8 gb, 
Disk 80 Gb,ระบบปฏิบัติการ : windows server 
2019 (standard edition) (64 bit)



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

1527 ม.ค. 64 อาคารวิจัยเกิดไฟดับ ณ.เวลา 3.10 -
3.40 น. ทั้งน้ีระบบ ups และระบบ generator 
สามารถท างาน จ่ายกระแสไฟเลี้ยงห้อง internet 
data center ได้ตามปกติ ไม่มีอุปกรณ์ได้รับความ
เสียหาย

14 26 ม.ค.64 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย hci7 
,hci8, hci9 ค้าง ขึ้นหน้าจอ purple screen เป็น
ผลจากระบบ vsan ท างานผิดปรกติ แก้ไขโดยการ
ท าลาย cluster vsan มีผลกระทบท าให้เครื่อง 
virtual machine ไม่สามารถท างานได้ ทั้งน้ีได้ท า
การ recovery ข้อมูลระบบ virtual machine 
ขึ้นมาใหม่ เรียบร้อยแล้ว มีรายการดังนี้ – DNS-
203.158.4.33,35,164 web.sut.ac.th-42.23-24
www2.sut.ac.th 42.30, www-42.20, eccs-
42.40, ad-1.20-21, ad-4.164, ad-4.52, 
applinix-42.36, DHCP-1.31, joget-1.23

1627 ม.ค. 64 แก้ไข website : saving.sut.ac.th 
webmaster ลืม admin password ท าให้ไม่
สามารถเข้าระบบได้



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

ด าเนการ
เรียบร้อย

internet account 60

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

43

vpn account 3

HPCC acount 2

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) 1

Web Hosting Account (หน่วยงานภายใน) 1

Virtual Application & Desktop 9

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 31 account
• google App account (@g.sut.ac.th) 31 account

ปิดบัญชี internet account ดังนี้
จ านวน

account
หมายเหตุ

3 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
สรุปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ 

http://203.158.4.80/telephone



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
- TOR จัดซื้อเครื่องทดสอบสายไฟเบอร์ออฟติก จ านวน 1 ชุด

- TOR งานปรับปรุงสายสัญญาณระบบเครือข่าย ตามโครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่าย (Digital IT Infrastructure) จ านวน 1 
ระบบ

- TOR จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายหลักประจ าอาคาร 
จ านวน 1 ชุด

- TOR จัดซื้อเครื่องตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ (Telephone Test Set)

- TOR การจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ส านักงานแบบอนาล็อค (Analog Telepho
ne)

- (ร่าง) โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายกลุ่ม
อาคารหอพัก S1-S16

01 02 แก้ไขระบบ sms server ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว -
ประสานงานเจ้าหน้าที่ ais เพื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

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

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


