
รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ก.พ. 65
ฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐานและบริการคอมพิวเตอร์



สรุปการด าเนินการ

ระบบเครือข่าย SUTnet

ระบบเครือข่ายไร้สาย

ระบบ Internet Data Center

ระบบ โทรคมนาคม



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

1 3 ก.พ. 65 ตรวจสอบระบบเครือข่ายบริเวณส านักงานพืชฟาร์ม และสุกร

2 3 ก.พ. 65 แก้ไขปัญหากล้อง CCTV ห้องสอบเรียนรวม 2 ใช้ไม่ได้ พบสายสัญญาณระบบเครือข่ายถูกถอด-แก้ไข
ปัญหาเรียบร้อยแล้ว

3 4 ก.พ. 65 เกิดไฟดับอาคารวิจัย เมื่อเวลา 17.07 น. ระบบ IDC หยุดท างาน โดย ups จ่ายกระแสไฟเลี้ยงระบบ 
IDC จนหมด และพบว่า เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) ไม่ท างาน  ซึ่งจากการตรวจสอบจากงานไฟฟ้า
พบว่า วงจร ATS (Automatic transfer system) ที่เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความผิดปรกติของระบบไฟอาคาร 
และท าหน้าที่สลับกระแสไฟของอาคาร ขัดข้อง ไม่สามารถท างานได้ตามปรกติ  ระบบ ATS จึงไม่สั่งให้อุปกรณ์ 
Generator ให้ท างานได้โดยระบบเครือข่ายกลับข้ึนมาท างานได้เมื่อเวลา 20.37 น. และระบบสารสนเทศตา่ง ๆ 
ทยอยกลับขึ้นมาท างาน

4 8 ก.พ. 65 เวลา 0.00 น. - 3.00 น. AIS MA วงจร internet (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลีนิค
เดอะมอลล์ ชั้น 2)

5 4 ก.พ. 65 ตรวจสอบเว็บไซต์ vlab.amrita.edu ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์บางเว็บไซต์ผ่าน Link ของ 3BB 
ได้



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

6 11 ก.พ. 65 ออกแบบวงจรระบบเครือข่าย-ส าหรับเชื่อมต่อไปยังอาคารดิจิตอล 



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

7 18 ก.พ. 65 ประสานงานผู้รับเหมา เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย-ระบบเครือขา่ยไร้สายตึก science park กับ
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้บริษัทจัดส่งแผนการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว

8 25 ก.พ. 65 ปรับ policy firewall ส าหรับ server IP: 203.158.7.41 และ 203.158.7.106 ให้สามารถใช้งาน 
port 465, 587

9 25 ก.พ. 65 ประสานงานทีมระบบเครือข่าย ร.พ.มทส. ขอเชื่อมต่อระบบ VPN ของรพ. เพื่อเข้าถึงระบบ
สารสนเทศรพ.จากสถานกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูง (S11, S14)

10 28 ก.พ. 65 พบอุปกรณ์เครือข่าย (Switch PoE) ช ารุดจากเหตุไฟดับเมื่อวันเสาร์ที่ 27 ก.พ. 65 ที่บริเวณหอพัก 
S15b ท าใหS้15 โซนล่าง ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ชั่วคราว 

11



วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 403 คน

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) 
(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

ที่มา (ise) https://203.158.4.207



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

1 1 ก.พ. 65 ตรวจสอบ  Access Point  ส าหรับติดตั้งเพิ่มจุดกระจายสัญญาณ

2 2 ก.พ. 65  รวบรวมงานติดตั้ง ap ส าหรับติดตั้งในปีงบประมาณ 2565 เพื่อติดตั้งให้พื้นที่ยังขาด
- เฟส 1 โซนหอพักนักศึกษา s1,s7,s13A รวมทั้งหมด 24 จุด
- เฟส2 อาคารเครื่องมือ f1 5 จุด, f3 4จุด, f4 1จุด, f5 2จุด, f6 3จุด, f7 1จุด f9 1จุด, f11 4จุด , 
สุรพฒันน3์ ชั้น2 2จุด  รวม 23 จุด 

3 3 ก.พ. 65 ปรับปรุงระบบ apmap -แก้ไข Code ของเว็บ Apmap.sut.ac.th

4 28 ก.พ. 65 แก้ไข ap down จากเหตุไฟดับเมื่อวันเสาร์ ที่หอพักนักศึกษา S5



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

5 22 ก.พ. 65 ติดตั้ง access point ตามแผนการด าเนินงาน 2565 ที่หอพักนศ. S7 จ านวน 8 จุด



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 8,717 คน/วัน
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต่ าสุด 4,666 คน/วัน 

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉลี่ย 7,203 คน/วัน



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

1 1 ก.พ. 65 ออกแบบการจัดวาง Server ใน Internet Data Center แห่งใหม่



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

2 2 ก.พ. 65 Add Account ให้กับพนักงาน รพ.มทส. จ านวน 35 ราย

3 3 ก.พ. 65 แจ้งปัญหา data leak (username -password ผู้ใช้งานระบบ Microsoft office 365) รั่วไหลบนเว็บสาธารณะ 
ประสานงานผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว

4 4 ก.พ. 65 ปิด Account นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจ านวน 8 ราย

5 4-6 ก.พ. 65 recovery ข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมอืนจ านวน 178 เครื่อง แล้วเสร็จ และพบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย
เสมือนบางส่วนไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ อาทิ ระบบ netcovid และระบบ E-coop เนื่องจาก file backup ได้รับความเสียหาย 
ทั้งน้ีภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ตรวจสอบพบว่ามีอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ภายในห้อง data center ได้รับความเสียหาย
ดังนี้
1. อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Backbone switch) ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ ไม่พบ boot partition คาดว่าอาจไม่สามารถ
ท างานปกติได้ หากเกิดไฟดับอีกครั้ง
2. อุปกรณ์ power supply ของ storage server ได้รับความเสียหาย 2 ตัว ต้องจัดหาอุปกรณ์ power supply ตัวใหม่โดยด่วน 
3. อุปกรณ์ power supply ของ voice router gateway ได้รับความเสียหาย 1 ตัว (จาก 2 ตัว) ทั้งน้ีระบบยังสามารถท างานได้
จาก power supply ตัวเดียว  / ต้องจัดหาอุปกรณ์ power supply ตัวใหม่โดยด่วน
4. จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ virtual server :203.158.3.66 ทดแทนตัวที่ที่เสียหายจากเหตุไฟดับ
5. จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ virtual server : shc.sut.ac.th (203.158.7.5) ทดแทนตัวที่ที่เสียหายจากเหตุไฟดับ
6. จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ virtual server : 203.158.7.41 (E-coop)ทดแทนตัวที่ที่เสยีหายจากเหตุไฟดับ



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

6 8 ก.พ. 65 mis ขอ recovery ข้อมูล vmserver : 203.158.7.29 เพื่อแก้ไข server มี virus 

7 8 ก.พ. 65 แก้ไข config server : ird.sut.ac.th มีข้อผิดพลาดการแสดงผลแบบ ssl

8 8 ก.พ. 65 บริษัทเข้า MA UPS 40 kva ชั้น 1 อาคารวิจัย (ประจ าห้อง datacenter) จ านวน 3 เครื่อง 

9 9 ก.พ. 65 ส ารวจข้อมูลการใช้งาน virtual machine ผ่านระบบ online (eccs.sut.ac.th)

10 11 ก.พ. 65 ท่านรองผอ.ศค. เจ้าหน้าที่ส่วนอาคาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คอม ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบการท างานระบบ ats –
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (generator) และห้อง ups ของอาคาร  ทั้งนี้มีการทดสอบการท างานตัดกระแสไฟของอาคาร 
เพื่อทดสอบวงจร ATS-Generator ว่าสามารถท างานได้ตามปรกติหรือไม่ ทั้งน้ีระบบสามารถท างานได้ตามปกติ 

11 11 ก.พ. 65 วางแผนรองรับการย้ายระบบ IDC ไปตึกดิจิตอล ร่วมกับบริษัท 

12 11 ก.พ. 65 แก้ไขปัญหาระบบ VDI ไม่สามารถใช้งานได้จากเหตุไฟดับ

13 12 ก.พ. 65 ยืมพัดลมส่วนอาคาร เพื่อใช้เปิดในห้อง ups โดยตรวจสอบพบระบบคอมเพรสเซอร์แอร์เสีย 3 ตัว / ทั้งน้ีได้แจ้ง
ซ่อมระบบแอร์ ให้ส่วนอาคารทราบแล้ว 

14 15 ก.พ. 65 ต่ออายุ crl-list intermediate server

15 15 ก.พ. 65 ส่งแบบส ารวจข้อมูลระดับความเสี่ยงของ VM Server เพื่อสอบถามข้อมูล vm server ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย



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

16 15 ก.พ. 65 ปรับปรุงระบบ backup ข้อมูล vm server ใหม่ โดยเพ่ิมความถี่ ในการ backup มากข้ึน ส าหรับ vmserver
ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง-ความส าคัญสูง



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

17 18 ก.พ. 65 ย้าย cluster VDI รวมกับ Cluster VPS จากเหตุพื้นที่ระบบ VPS ใกล้เต็ม

18 18 ก.พ. 65 แก้ไข config ระบบ VDI จากการย้าย cluster 

19 23 ก.พ. 65 จัดสร้าง account กรรมการส าหรับการประชุมของศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อเข้าใช้งานระบบ emeeting ของ
มหาวิทยาลัย

20 23 ก.พ. 65 แก้ไขปัญหาเว็บไซต์ส่วนพัสดุ ถูกฝังสคริป phishing เนื่องจากเปิด permission ไม่เหมาะสม

21 23 ก.พ. 65 จัดสรร vpn account ส าหรับผู้พัฒนนาระบบเบิกจ่ายเงินอาจารย์พิเศษ

22 24 ก.พ. 65 Upgrade V-center จาก version 6.7 เป็น 7.0.3

23 24 ก.พ. 65 พบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล vsan ของ server กลุ่ม SUT DataCenter - II (HCI1-6) ใกล้เต็ม เจ้าหน้าที่ท าการเพิ่ม
เครื่องแม่ข่าย (HCI41-42) เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มใน cluster เพื่อขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 

24 24 ก.พ. 65 แก้ไขปัญหาระบบ cluster-vsan พบค่า mtu ไม่สอดคล้องระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ใน cluster : SUT
DataCenter - II

25 28 ก.พ. 65 recovery ข้อมูลระบบ apmap.sut.ac.th จากกรณีไฟดับ



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

ด าเนการ
เรียบร้อย

internet account 27

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

8

vpn account 1

HPCC acount -

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) 1

Web Hosting Account (หน่วยงานภายใน) -

Virtual Application&desktop 15

ปิดบัญชี internet account ดังนี้

จ านวน
account

หมายเหตุ

2 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 35 account
• google App account (@g.sut.ac.th) 35 account



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม

1 1 ก.พ. 65 ติดตามงานระบบสื่อสารอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์

2 1 ก.พ. 65 ประชุมน าเสนอระบบ CCTV และระบบ Access Control อาคารดิจิทัล

3 2 ก.พ. 65 ด าเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์ 6 เลขหมาย ที่หอพัก S14B เพื่อรองรับเป็นสถานที่กักตัว ส าหรับผู้มีความเสี่ยงสูง

4 11 ก.พ. 65 เวลา 14.27 น. - 15.45 น. พบสัญญาณเคเบิลโทรศัพท์ฝั่ง TOT ขาดมีผลท าให้สายนอกไม่สามารถโทรติดต่อ
เบอร์ภายในมหาวิทยาลัยได้

5 18 ก.พ. 65 พบเหตุลักลอบตัดสายโทรศัพท์บริเวณแยกบ้านพักบุคลากรซอย 5 มุ่งหน้าไปซอย 7 มีผลท าให้ผู้ใช้งาน ณ 
บ้านพักบุคลากร ซอย 7 จะไม่สามารถใช้งานระบบโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต (ASDL) ได้ ท้ังนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ก าลังการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบโทรศัพท์และระบบอนิเตอร์เน็ตไดต้ามปกติ 

6 28 ก.พ. 65 เวลา 1.00 น. - 12.00น. บริษัท TOT แจ้งปัญหาสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ถูกไฟไหม้ มีผลให้มีผลท าให้สายนอกไม่
สามารถโทรติดต่อเบอร์ภายในมหาวิทยาลัยได้ชั่วคราว



http://203.158.4.80/telephone

สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
สรุปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ 



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
• E-bidding ระบบ firewall next gen

• ประชุมหารือการแก้ไขปัญหา security เว็บไซต์ beta.sut.ac.th ร่วมกับรองยุทธศาสตร์

• ประชุมหารือการจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างพัฒนนาระบบติดตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ E-doc 
Track ระยะที่ 2

• ประชุมความเสี่ยงระดับหน่วยงาน – แจ้งผลการด าเนินงานไตรมาส 1/65 แก่คณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์

• ประชุมความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน -ของมหาวิทยาลัยฯ

• รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส1)

• จัดเตรียมวาระประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งท่ี 1/2
565

• ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะ ประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของงานเช่าเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารฯ ครั้งที่ 2

• ตรวจรับงาน MA ระบบเครือข่าย -งวดงานที1่

• E-bidding งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

• ท าเอกสารประกอบวาระการประชุมคณะท างานกลุ่มย่อย TQA e-meeting



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
• แจ้งเวียนเชิญประชุมคณะท างานกลุ่มย่อย  TQA

• แจ้งรายละเอียดแนวทางการให้บริการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (เสมือน) แก่หน่วยงานสุรสัมนาคาร

• ประชุมร่วมกับบริษัท VMware Education introduce and update VMware solution with SUT

• จัดท าเอกสารจัดงานจ้างเดินสายไฟเครื่องส ารองไฟ (UPS) รองรับระบบโทรคมนาคมและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจ าอาคาร
ต่าง ๆ จ านวน 1 ระบบ

• ท าบันทึกข้อความแจ้งค่าใช้จ่ายโทรศัพท์หน่วยงานวิสาหกิจ

• จัดท าเอกสารให้เหตุผลประกอบความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์งบแผ่นดิน 66

• ตรวจสอบ rangking การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดย webometric ส่งข้อมูลส่วนประชาสัมพันธ์

• จัดท ารายงานตามตัวชี้วัดและ PBM ตามระบบ E-Doc-Track สรุปสถิติของประเภทงานและจ านวนงานที่ได้รับหมาย

• ส่งข้อมูลประกอบแผนกลยุทธ์ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของฝ่ายโครงสร้างฯ

• จัดเจ้าหน้าที่ standby ระบบเครือข่าย รองรับการสอบประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบ online 

• ท าเอกสารจัดซื้ออุปกรณ์ระบบจ่ายไฟ (Power Supply)  ของ voice gateway router ที่เสียหายจากเหตุไฟดับ



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย



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


