
1 สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

2 สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย.

3 สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

4 สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม

รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการคอมพิวเตอร์

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
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1
ฝ่ายโครงสร้างฯ ออก MA ระบบเครือข่าย เพื่อบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย และ
ส ารวจอุปกรณ์ตามอาคารต่าง ๆ แล้วเสร็จดังนี้ อาคารหอพักนักศึกษา S7-S8, 
S9-S10 ,S11-S12, S13, S15, S16 อาคารวิชาการ 2  

2
เครือข่าย Uninet ล่ม เนื่องจากสาย fiber optic ขาด สรุปได้ดังนี้ 
- วันท่ี 7 ก.พ.62 เวลา 16.00-19.20 น.
- วันท่ี 11ก.พ. 62 เวลา 15.00-21.00 น.
- วันท่ี 12 ก.พ. 62 เวลา 12.00-16.00 น. ท้ังนีไ้ม่มีผลกระทบกับระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจาก traffic สามารถออกช่องทาง AIS ได้ตามปกติ

3 เกิดไฟดับ ณ อาคารวิจัย เมื่อวันท่ี 9 ก.พ.62 เวลา 8.00 น. พบว่าระบบก าลังไฟ
ส ารอง (generator) ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสาเหตุ
ภายหลังพบว่าไม่มีน้ ามันหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ จึงท าให้ระบบไฟที่หล่อเลี้ยงห้อง 
datacenter ไม่เพียงพอ ส่งผลต่ออุปกรณ์ปลั๊กไฟเล้ียงตู้ rack เกิดอาการ tip ลง ท า
ให้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายบางส่วนดับ เช่น firewall, vmserver 7-10, storage 
netapp, wireless controller ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ชั่วขณะ
ท้ังนีเ้จ้าหน้าท่ี เข้ามาท าการแก้ไขแล้วเสร็จเมื่อเวลา 10.30 น. และประสานงานส่วน
อาคารเพ่ือตรวจสอบ-แก้ไขระบบก าลังไฟส ารองแล้ว 

4 เกิดไฟฟ้า overload ปลั๊กไฟเลี้ยงตู้ rack เกิดอาการ tip ลง เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62 เวลา 16.00 
น.ส่งผลให้ cisco 6500 และ vmserver 7-10 ไม่มีไฟหล่อเลี้ยง ท าให้ไม่สามารถใช้งานระบบ
เครือข่ายได้ชั่วขณะ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่แก้ไขแล้วเสร็จเมื่อเวลา 17.00 น.

5 เกิดไฟฟ้า overload ปลั๊กไฟเลี้ยงตู้ rack เกิดอาการ tip ลง เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 9.00 
น.ส่งผลให้ cisco 6500 ไม่มีไฟหล่อเลี้ยง ท าให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ชั่วขณะ ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่แก้ไขแล้วเสร็จเมื่อเวลา 9.15 น.

6 Ebidding วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการเสมือน 1 ระบบ

โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการเสมือน ตามโครงการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตดาต้าเซนเตอร์ (Data Center) และศูนย์ส ารองข้อมูล (DR-Site) จ านวน 1 ระบบ

โครงการเช่าอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) จ านวน 250 ชุด ตามโครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่าย (Digital IT Infrastructure)

โครงการจ้างปรับปรุงสายสัญญาณระบบเครือข่าย ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
เครือข่าย (Digital IT Infrastructure) จ านวน 1 ระบบ
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7
ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ต้องการขยายจุด Internet Lan ท้ังนี้
ไม่สามารถด าเนินการให้ได้ เนื่องจากเป็น office built in ท้ังหมด และ ฝ้าฉาบ
เรียบ แจ้งให้หน่วยงานท าหนังสือเพื่อจัดจ้างในล าดับต่อไป

8
ศูนย์เครื่องมือ F7 มีการปรับปรุง Lab MAC (apple) ต้องการขยายจุด WiFi และ 
Lan ท้ังนี้ไม่สามารถด าเนินการให้ได้ เนื่องจากอุปกรณ์ท้ังหมด Switch จ านวน 3 ตัว
และ Access point จ านวน 1 ตัวอยู่ในสัญญาของการจัดจ้างปรับปรุง ทางศูนย์แจ้ง 
บริษัทให้น าอุปกรณ์มาให้ จนท.ฝ่ายเครือข่ายเพ่ือด าเนินการ config ในล าดับต่อไป

9 อาคารสุรพัตน์ 6 อุทยานผีเสื้อ ต้องการขยายจุด Internet Lan และ ระบบโทรศัพท์ 
ท้ังนี้ไม่สามารถด าเนินการให้ได้ เนื่องจากระหว่างตึกสุรพัฒน์ ไม่มีจุดเชื่อมต่อ แจ้ง 
จนท.หน่วยงานท าหนังสือมายังศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดจ้างในล าดับต่อไป

10 อาคารศูนย์เครื่องมือ F3 ชั้น 1 และ F4 ชั้น 1 ต้องการขยายจุด Internet Lan และ 
Wifi เพ่ิมเติม ท้ังนี้ไม่สามารถด าเนินการให้ได้เนื่องจากไม่มีจุดขยาย และ สายเดิม
ช ารุดเสียหายเป็นจ านวนมากจากหนูกัด และเส่ือมสภาพการใช้งาน และมีการ
ปรับปรุงห้อง ปิดเส้นทางเดิน ท้ังฝาผนัง และ ฝ้าปิด จ าเป็นต้องให้แจ้งบริษัท ท า
หนังสือ เพื่อจัดจ้างในล าดับต่อไป

11 ส านักงานฟาร์ม ต้องการขยายจุด เช่ือมต่อ Internet Lan และ Wifi ไปยัง
หน่วยงานภายใน ตามต าแหน่งส านักงานต่างๆ นอกเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์
คอมพิวเตอร์ ท้ังนี้ไม่สามารถด าเนินการให้ได้ เนื่องจากไม่มีจุดขยาย แจ้งให้
หน่วยงานด าเนินการจัดจ้างในล าดับต่อไป

12 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.62 เกิดไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน จากเหตุพายุฤดูร้อน ส่งผลให้ UPS เครื่อง
ส ารองไฟฟ้า และ Switch ไม่ท างาน และไม่สามารถท างานเองได้เมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ ที่
หน่วยงาน  

UPS อาคาร Sport Complex ชั้น 1 บริเวณทางเข้าอาคาร ถอดกลับศูนย์คอมพิวเตอร์
UPS / SWITCH ศูนย์เครื่องมือ F3 ชั้น 2 บริเวณห้องพักแม่บ้าน โดย Switch Cisco อาคาร
ศูนย์เครื่องมือ F3 ช ารุดไม่สามารถท างานได้หลังจากไฟฟ้าดับ แก้ไข Link ให้ท างานได้โดย
เชื่อมต่อกับ Switch ตัวที่สามารถท าเป็น Trunk Link เพ่ือแก้ปัญหา Switch น ากลับศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
UPS ศูนย์เครื่องมือ F4 ชั้น 2 (บนฝาผนังสูงจากต าแหน่งทางเดิน ยังไม่น ากลับศูนย์ท าการต่อ
ตรงยังไฟผนังของอาคาร)
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ปัญหาระบบ Network Loop สาเหตุจากปัญหามีการเช่ือมต่อระบบกล้องวงจร
ปิดจากหน่วยงานส่วนอาคารเข้ามาเช่ือมต่อกับ Switch ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าท าให้หน่วยงานท่ีท างานไม่สามารถใช้งานได้ท้ังระบบ 
ส านักงานฟาร์ม,เทคโนธานี,โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีได้เข้าไปตรวจสอบ 
และแจ้งหน่วยงาน-บริษัท ให้รับทราบปัญหา และให้บริษัทด าเนินการส่ง Data 
Diagram การเชื่อมต่อมายังฝ่ายเครือข่าย เพื่อด าเนินการ Config port เพื่อ
ป้องกันปัญหา Loop Network เรียบร้อยแล้ว 52%

48%

อ่ืนๆ งานตามระบบแจ้งซ่อม



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่าย (LAN) (ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ NAC In-Band 118 คน 

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 510 คน

รวมท้ังหมด 628 คน 

ที่มา (nac) https://203.158.4.213 / (ise) https://203.158.4.207

19%

81%

วิธีการแบบ NAC In-Band วิธีการแบบ ISE (802.1x)

https://203.158.4.213/
https://203.158.4.207/
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1 ติดตั้ง access point เพ่ิมเติม 4 จุด ณ หอพัก S17 (งบเทคโนธานีจัดซื้ออุปกรณ)์ 

83%

17%

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืน



รายงานการใช้งานระบบเครือขา่ย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก AWN Domestic 4 Gbps,Inter 1 Gbps) / Uninet 4Gbps / ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 62

ที่มา http://mrtg.sut.ac.th



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย SUT-Wifi จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Guest



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย eduroam จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-IoT



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

จ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ AIS



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด

แบ่งตาม ssid สถิติย้อนหลัง 1 เดือน สรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless สงูสดุ 7,376 คน/วนั
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต ่ำสดุ 5,566 คน/วนั 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉล่ีย 6,744 คน/วนั



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

1 วันท่ี 11 ก.พ.62 Vmserver 3,4 ฟ้อง disk มีปัญหา เบื้องต้นท าการแก้ไขโดย
การ reboot vmserver ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

2 วันท่ี 12 ก.พ.62 เปลี่ยนอุปกรณ์ mailgateway ของมหาวิทยาลัย จาก Sophos เป็น 
Ironport รุ่น C600V เนื่องจาก license เดิมของ Sophos หมดอายุ -ไม่รองรับ IPv6

4 วันท่ี 14 ก.พ.62 เว็บไซต์เบญญาลัยล่ม (8.00 - 21.00 น.) เกิดจากการ config
ค่า php ไม่ถูกต้องของบริษัทท่ีรับพัฒนา application ให้เบญญาลัย 

5 วันท่ี 18 ก.พ. 62 vmserver 31 ฟ้องพัดลมเสีย จึงได้ท าการเปลี่ยนพัดลม
เรียบร้อยแล้ว

6 สร้าง web server : web4.sut.ac.th เพ่ือรองรับ php version 7 เพ่ือรองรับ 
web application สมัยใหม่อีก 1 ตัว 
-หมายเลข ip 202.28.42.38  cpu 4 vcpu, ram 8 Gb ,hdd 60 Gb 
-ระบบปฏิบิติการ Centos7 64 bit

7 จัดสรรพื้นท่ีเว็บไซต์ http://edocuments-oeei.sut.ac.th ส าหรับสาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

3 วันท่ี 13 ก.พ.62 storage ฟ้องมี harddisk เสีย 1 ลูก ได้ท าการแจ้งบริษัทเพื่อ
เข้ามา MA เรียบร้อยแล้ว 

8 จัดสรรพื้นท่ีเว็บไซต์ http://tmgraduate.sut.ac.th ส าหรับส านักวิชา
แพทยศาสตร์

9 จัดสรร internet account 30 account ส าหรับงานอบรมเชิงปฎิบัติการ Thai 
Mooc ศูนย์นวัตกรรมฯ

10 จัดสรร internet account 120 account ส าหรับงานโอลิมปิควิชาการ 

11 ตรวจสอบเว็บไซต์ http://eng.sut.ac.th/ae มีไวรัสแอบแฝงอยู่ในระบบ พบการ
เปิด permission 777 ท าให้ hacker สามารถ upload ไฟล์php ท่ีมีไวรัสเข้ามา
ในระบบได้ จึงได้ท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
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12 ตรวจสอบเว็บไซต์ http://science.sut.ac.th พบข้อมูลบางส่วนถูกเปลี่ยนแปลง
แก้ไข โดย hacker เมื่อตรวจสอบ file backup ปรากฏว่าเว็บไซต์ได้ถูก hack
นานกว่า 3 เดือนแล้ว ข้อมูลที่ศุนย์คอมพิวเตอร์ backup จึงไม่สามารถน ามาท า
การ recovery ได้ จึงแนะน าเว็บมาสเตอร์ประจ าหน่วยงาน ให้ทราบจุดอ่อนและ
ช่วงโหว่ของระบบ และแนะน าการแก้ไขข้อมูลผ่านการเข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรง

15 จัดสรร certificate *sut.ac.th ส าหรับเว็บไซต์เครือข่ายมหาวิทยาลัย

14 จัดสรร virtual server : clrem-sutir.sut.ac.th ส าหรับศูนย์บรรณสาร เพ่ือ
ทดแทนของเครื่องเดิม
ip : 203.158.7.72  
CPU 4 vcpu , Memory 8 gb, Disk 100 Gb
ระบบปฏิบัติการ : windows 2016 standard (64 bit)  

16 จัดสรร virtual server ส าหรับเว็บไซต์เครือข่ายมหาวิทยาลัย จ านวน 3 เครื่องดังนี้
1. server ส าหรับเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
server name    : www.sut.ac.th (dns ยังไม่ได้ชี้ link มาท่ี server นี)้ 
ระบบปฏิบัติการ  : centos7 64 bit  
cpu 4 vcpu,  ram 16 Gb,  
พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล   system :100 Gb /data :  500 Gb (map storage)  (ให้เก็บข้อมูล 
website ที่ /var/www/html เท่านั้น)
ip : 202.28.42.27 (static ip)
2. server ส าหรับเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
server name    : web3.sut.ac.th (ลงทะเบียน dns แล้ว) 
ระบบปฏิบัติการ  : centos7 64 bit  
cpu 4 vcpu,  ram 16 Gb,  
พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล   system :100 Gb / data : 500 Gb (map storage ใช้พื้นท่ีร่วมกัน
กับ server ตัวแรก) (ให้เก็บข้อมูล website ที่ /var/www/html เท่านั้น)
ip : 202.28.42.28 (static ip)
3. server ส าหรับฐานข้อมูล
server name    : mysql-web4.sut.ac.th (ลงทะเบียน DNS แล้ว) 
ระบบปฏิบัติการ  : centos7 64 bit  
cpu 4 vcpu,  ram 16 Gb, พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล   system :100 Gb / data :  /root/ :  
77 Gb
ip : 202.28.42.39 (static ip)

13 กู้ข้อมูล mailbox ของผู้ใช้งาน email : pramote@sut.ac.th เนื่องจาก 
account โดน hack และ hacker ลบข้อมูลใน mailbox ท้ิง



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

• internet account 29 account

• email account (SUTMail) 28 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 75 account

• vpn account 11 account

• personal website 2 account

• eduroam 4 account

• virtual App & Desktop 1 account

26%

5%

39%

10%

5%

15%

งานตามระบบแจ้งซ่อม Vmserver  มีปัญหา 

จัดสรร Account ระบบสารสนเทศแบบ online จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์

จัดสรร virtual server อื่นๆ



สรุปการด าเนนิการบนระบบโทรคมนาคม

100%

งานตามระบบแจ้งซ่อม



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

สถานะการณ์ไวรัสและมัลแวร์ที่แพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย โดย อุปกรณ์ IPS (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

(ที่มา : Sourcefire https://203.158.4.43)



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

สถานะการณ์ไวรัสและมัลแวร์ที่แพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย โดย อุปกรณ์ IPS (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

(ที่มา : Sourcefire https://203.158.4.43)



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• Intrusions By Severity
• Critical High and Medium Intrusions Timeline

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



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• Thread (top 20) ที่แพร่ระบาดภายในมหาวิทยาลัย และ block โดย อุปกรณ์
firewall next gen • การใช้งาน Application (Top20)

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



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• Intrusions By Types • Critical Severity Intrusions

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



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• High Severity Intrusions • Medium Severity Intrusions

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



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• Intrusion Victims • Intrusion Sources

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



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• Intrusions Blocked

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



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• Summary of Application Traffic by Risk • Applications by Total Bandwidth

การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน REG และ Finance



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• Hosts Accessing Sensitive Network • Ports and Protocols Related to 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

การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน REG และ Finance



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• Intrusion Events by Application • Top Intrusion Events

การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน REG และ Finance


