
รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ฝ่ า ย โ ค ร งส ร้ า งพื้ น ฐ านและบริ ก า รคอมพิ ว เ ตอ ร์



สรุปการด า เนินการบน
ระบบเครือข่าย SUTNET
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• 4 ก.พ.63 ไฟดับที่อาคารศูนย์เครื่องมือ f10-11 ส่งผลให้ ups 

ไม่มีกระแสไฟหล่อเลี้ยง switch ท าให้ switch ดับ และมี

อุปกรณ์ switchเสีย 1 ตัว ผู้ใช้โซนดังกล่าวไม่สามารถใช้งาน

ระบบเครือข่ายได้ต้ังแต่เวลา 8.45 – 10.00 น.  เจ้าหน้าที่ได้

น าอุปกรณ์เปลี่ยนทดแทนเรียบร้อยแล้ว

• 4 ก.พ.63 เวลา 16.00 -16.10 น. และเวลา 20.00-20.15 น. 

เกิดไฟดับที่อาคารวิจัย ระบบ ups และ gen ท างานปกติ ท า

ให้ระบบเครือข่าย- internet data center สามารถใช้งานได้

ต่อเนื่อง
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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

• 5 ก.พ.63 เวลา 8.30 -9.00 ไฟดับที่อาคารบริหาร และอาคาร

วิชาการ 2 ส่งผลให้ ups ไม่มีกระแสไฟหล่อเลี้ยง switch ผู้ใช้

โซนดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้

• 11.ก.พ.63 บริษัทเข้ามาด าเนินการซ่อมสาย fiber optic ที่ 

link ระหว่างอาคารวิจัยและอาคารบริหารเรียบร้อยแลว้

• 13 ก.พ.63 uninet เข้าห้อง internet datacenter เพื่อท า

การตรวจรับงานจ้าง upgrade อุปกรณ์  

• 17 ก.พ.63 ตรวจสอบพบอุปกรณ์ switch ที่อาคารศูนย์

เครื่องมือ f10 ชั้น 1 เสีย1ตัวมีอาการ boot ไม่ขึ้น เจ้าหน้าที่

น าอุปกรณ์เปลี่ยนทดแทนเรียบร้อยแล้ว



45%

21%

34%

งานบริการ งานซ่อมบ ารุง อ่ืนๆ
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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet



g5436458

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) 
(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)
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วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 907 คน

ที่มา (ise) https://203.158.4.207

https://203.158.4.207/


สรุปการด าเนินการบน
ระบบเครือข่ายไร้สาย
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• จัดท าแผนที่จุดติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ access point 
แล้วเสร็จ -สามารถเชคสถานะการท างานอุปกรณ์แบบ real 
time ได้ โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ 
http://203.158.4.53/wifi

• 7 ก.พ.63 ตรวจสอบระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ เพื่อรองรับนักศึกษาที่เข้ามาอ่านหนังสอืสอบ โดยมี
จ านวน access point ที่ติดต้ัง 5 ตัว รองรับผู้ใช้งานพร้อม
กัน ประมาณ 1,000 คน

• 24 ก.พ.63 ระบบเครือข่ายไร้สายส าหรับแขกของ
มหาวิทยาลัย @SUT-Guest ค้าง ท าให้ผู้ใช้งานบาง
account ไม่สามารถ login เพื่อใช้งานระบบได้ เจ้าหน้าที่ท า
การแก้ไขโดย clear database ท าให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

• 24 ก.พ.63 พบอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย(เครื่องเช่า) เสีย 1 ตัว 
โดยมีมดเข้าไปท ารังในตัวอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ได้ท าการเปลี่ยน
อุปกรณ์ทดแทนเรียบร้อยแล้ว 

25%

42%

33%

งานบริการ งานซ่อมบ ารุง อ่ืนๆ
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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

http://203.158.4.53/wifi
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รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย

Internet Gateway Traffic

8

Internet Gateway Traffic

*ทางออก AWN Domestic 5 Gbps,Inter 2 Gbps) Uninet 4Gbps / ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ.63

ที่มา http://mrtg.sut.ac.th



g5436458

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 
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*ท่ีมา http://idm.sut.ac.th/admin



10

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 
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จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย eduroam
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 
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จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-IoT จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Guest

https://203.158.4.211

https://203.158.4.211/
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 

12

สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด
แบ่งตาม ssid สถิติย้อนหลัง 1 เดือน สรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless สงูสดุ 11,425 คน/วนั
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต ่ำสดุ 4,267 คน/วนั 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉล่ีย 7,966 คน/วนั



สรุปการด าเนินการบนระบบ
Internet Data Center
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สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

• 5 ก.พ.63 vm server 5 disk มีปัญหา เบื้องต้นท าการแก้ไข
โดยการ reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ไม่มีผลต่อ 
virtual machine)

• 6 ก.พ.63 patch security update เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย vm server 9,25,20,14 

• 6 ก.พ.63 แก้ไข federation certificate ระบบ sutmail
cert หมดอายุการใช้งาน 

• 6.ก.พ.63 ตรวจสอบพบเว็บไซต์  http://coe-afm.sut.ac.th/
มีข้อมูลแสปมโฆษณาแฝงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ท าการแก้ไข และ
แจ้งผู้เยวข้องเรียบร้อยแล้ว

• 7ก.พ.63 จัดสรรใบรับรอง certificate ส าหรับเครื่องแม่ข่าย 
server : mis3.sut.ac.th

• 11 ก.พ.63 บริษัทเข้ามา maintenance ระบบ air ห้อง 
internet data center (ระบบ air denco 1ตัว และระบบ 
air isovel 2ตัว)

• 11ก.พ.63 จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและ

การวิเคาระห์ขั้นสูง http://rnn.sut.ac.th

• 11 ก.พ.63 จัดสรร virtual server : เพื่อทดสอบระบบ joget
หมายเลข IP address : 203.158.1.27, CPU 4 vcpu, 
Memory 8 gb, Disk 60 Gb, ระบบปฏิบัติการ : ubuntu 18 
(64 bit)

• 17 ก.พ.63 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย hci46.sut.ac.th (กลุ่ม 
DR-Site) แจ้ง disk error เบ้ืองต้นท าการแก้ไขโดยการ 
reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

• 17 ก.พ.63 ตรวจสอบพบความผิดปรกติของระบบ Active 
directory ไม่สามารถ syncข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ –เจ้าหน้าที่
ได้ท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

• 20 ก.พ.63 vm server 8 ฟ้อง disk มีปัญหา เบื้องต้นท าการ
แก้ไขโดยการ reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

http://coe-afm.sut.ac.th/
http://rnn.sut.ac.th/
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สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

• 21 ก.พ.63 vm server 7 ฟ้อง disk มีปัญหา เบื้องต้นท าการ
แก้ไขโดยการ reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

• 21 ก.พ.63 บริษัท ais เข้าพื้นที่เพื่อท าการติตดั้งระบบ ups 
และแยกโหลดไฟเพื่อเลี้ยงอุปกรณ์เครือขา่ยของบริษัท

• 24 ก.พ.63 เพิ่มสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูล ส าหรับส านักวิชาซิ
ทยาศาสตร์ เพื่อจัดท าเว็บไซต์ โอลิมปิกวิชาการค่ายครั้งที่ 2

• 25 ก.พ.63 patch security update เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย vm server 30-31 

• 28 ก.พ.63 patch security update เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย hci49 vm server 14,15 (REG Farm)

ปิดบัญชี internet account ดังนี้
account หมายเหตุ

rspg@sut.ac.th ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 

557095 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

558034 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 

558111 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

Iypt2015@sut.ac.th ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

243005 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

246014 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 

249024 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 

261014 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 

553125 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 

553132 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 

562002 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

143020 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)
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สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

ปิดบัญชี internet account ดังนี้
account หมายเหตุ

145007 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

146005 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 17 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 17 account

ด าเนการ
เรียบร้อย

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

internet account 37 4

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

52 14

vpn account 3 3

HPCC acount 1 -

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) 2 -

Virtual Application & Desktop 2 14



4%
3%

34%

10%

49%

จัดสรร virtual server จัดสรรพื้นที่ website จัดสรร account 

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ
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สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center



สรุปการด าเนินการบนระบบ
โทรคมนาคม
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สรุปการด าเนินการบนระบบ โทรคมนาคม

• ตามหนังสือบักทึกข้อความที่ อว 7417(1)191 (ใบงานเลขที่  
630227-10-1) ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์  ขอความอนุเคราะห์
จัดสรรสัญญาณโทรศัพท์ที่อาคารเครื่องมือฯ F12 เน่ืองจากอาคาร
ดังกล่าวไม่มีอุปกรณ์และสายสญัญาณโทรศัพท์ภายใน  จึง
ด าเนินการจัดสรรสร้างหมายเลขโทรศัพท์ภายในให้ใช้งานบนแอพ
พลิเคชัน Cisco Jabber  จ านวน 12 หมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งมา  
แล้วเสร็จใช้งานได้

• 28 กุมภาพันธ์ 2563  ย้ายอุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ Cisco  
Voice Gateway  รุ่น VG310 - 24  จ านวน 1 ตัว รหัสครุภัณฑ์ 
7440-052-06/61/00002-3040000  จากอาคารวิจัยไปที่อาคาร
บริหารชั้น 1 ห้องเครือข่าย

50%
47%

3%

งานบริการ งานซ่อมบ ารุง อ่ืนๆ



ภัยคุกคามระบบ
เครือข่าย
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย
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สถานะการณ์ไวรัสและมัลแวร์ที่แพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย โดย อุปกรณ์ IPS (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

(ที่มา : Sourcefire https://203.158.4.43)
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

22

สถานะการณ์ไวรัสและมัลแวร์ที่แพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย โดย อุปกรณ์ IPS (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

(ที่มา : Sourcefire https://203.158.4.43)



23

ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

23

• Intrusions By Severity • Critical High and Medium Intrusions Timeline

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

24

• Thread (top 20) ท่ีแพร่ระบาดภายในมหาวิทยาลัย และ block โดย อุปกรณ์
firewall next gen

• การใช้งาน Application (Top20)

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

https://203.158.4.195

https://203.158.4.195/
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

25

• Intrusions By Types • Critical Severity Intrusions

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

26

• High Severity Intrusions • Medium Severity Intrusions

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

27

• Intrusion Victims • Intrusion Sources

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

28

• Intrusions Blocked

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

29

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

การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน REG และ Finance
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

30

• 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
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

31

• Intrusion Events by Application • Top Intrusion Events

การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน REG และ Finance


