
 

รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ประจําเดือน เมษายน 2561 

 รายงานการดําเนินงานของฝายโครงสรางฯ  
1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet 

 พบปญหาระบบอินเทอรเน็ตบริเวณอาคารเรียนรวม บริเวณโซนหอง 300 และโถงกลาง ใชงานไมได 
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ที่ผานมา  เกิดพายุฝนพัดกระหน่ําอยางหนัก  สงผลให
อุปกรณเครือขายไดรับความเสียหายและไมสามารถใชการได  จากการตรวจสอบ พบวา เกิดน้ําร่ัว
และไหลเขาตูอุปกรณเครือขาย ที่ต้ังอยูบริเวณตูสําหรับถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM)  ทําใหอุปกรณ
บางสวนชาํรุด-ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว 

 เตรียมความพรอมรับสถานการณดับระบบไฟฟาและปรับปรุงหองดาตาเซนเตอร (Data Center) ของ 
สกอ.  โดย สกอ.จะดําเนินการดับระบบไฟฟาเพ่ือรองรับการปรับปรุงหองดาตาเซนเตอรใหม (Data 
Center) ในวันเสารที่ 28 เมษายน 2561 และจะดําเนินการยายอปุกรณตาง ๆ จากหองเกาไปยังหอง
ใหม ในระหวางวันที่ 5-18 พฤษภาคม 2561  
ทางศนูยคอมพวิเตอร ไดเตรียมการปองกัน ดังนี้ 

1. ศูนยคอมพิวเตอร จะดําเนินการปรับเปลี่ยนเสนทางสัญญาณระบบอินเทอรเน็ตของหนวย
ประสานงาน มทส -กทม. ในวันที่ วันพฤหัสบดทีี่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 
2. ศูนยคอมพิวเตอรจะดําเนินการเขาเดินสายสัญญาณเครือขาย (LAN) ใหม ณ อาคาร
สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลังวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากสายสัญญาณ
เดิมจะใชการไมได 

 ปรับปรุงอุปกรณรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย (Firewall) ในวันที่ 24  เมษายน 2561 เวลา 
20.00-21.00 น. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยใหดียิ่งข้ึน   (เปลี่ยนอุปกรณ 
firewall Fortinet ทดแทน paloalto) 

 งานขยายจุดใหบริการ  
วันที่ งานขยายจดุใหบริการ 

10 เม.ย.61 ติดต้ังอุปกรณ switch cisco sg300-28p บริเวณหองโทรศัพท สุรสัมนาคาร ชั้น1 

 งานตามระบบแจงซอม  
เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซอมแซมระบบเครือขาย ผูรับงาน 

610426-2-1 เปดบริการเครือขาย LAN+Security ณัฐวัฒน 
610419-2-1 สายสัญญาณเครือขาย (UTP) หรือ จุดบริการมีปญหา ณัฐวัฒน 
610404-15-1 ขยาย / ปรับเปล่ียนจุดบริการเครือขาย (LAN) ณัฐวัฒน 
610430-5-1 สาํนักงาน ไมมีสัญญาณ /สญัญาณขาดหาย ณัฐวัฒน 
610410-16-1 อื่นๆ -ไมสามารถใชระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตางๆได ณัฐวัฒน 
610403-2-1 สาํนักงาน ไมมีสัญญาณ /สญัญาณขาดหาย ณัฐวัฒน 
610402-10-1 สาํนักงาน ไมมีสัญญาณ /สญัญาณขาดหาย ณัฐวัฒน 



610402-1-1 สํานักงาน ไมมีสัญญาณ /สัญญาณขาดหาย ณฐัวัฒน 
610402-7-1 อ่ืนๆ -ไมสามารถใชงาน internet ได สมบัติ 
610402-3-1 ซอมบํารุงสายสัญญาณ และขยาย จุดบริการเครือขาย สมบัติ 
610420-11-1 ระบบ Internet ในสวนของหอง minimart farm store 

และ กลองวงจรปด  ของฟารมมารท ไมสามารถใชงานได 
วัฒนา 

610409-1-1 ไมสามารถใช lan วัฒนา 
 

2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย 

 Access Point จํานวน 15 ตัว เสีย เนื่องจากไฟกระชากจากพายุฝน บริเวณหอพัก S15-16 AP 6 
สามารถสงเคลมได / AP 9 ตัวเสียไมสามารถใชงานได -นํา AP สตอคติดทนแทนเรียบรอยแลว   

 สรปุขยายจุดใหบริการ  
วันที่ รายละเอียดงานขยายจุดใหบริการ 

9 เม.ย.61 ติดตั้ง access point 1 ตัว บริเวณหอพักนักศึกษา S16-B405 

 สรุปงานตามระบบแจงซอม  
เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซอมแซมระบบเครือขาย ผูรบังาน 

610425-9-1 internet ไมมีสัญญานบอยมาก ทุกๆ 6 นาที สัญญาณจะ
หาย 

สมชาย 

610426-10-1 สัญญาณ wifi ขาดๆ หาย บอย วสันต 
 
1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center    

 Integrate vsan1,2,3 ใหสามารถบริหารจัดการไดจากพ้ืนที่เดยีวกันบน vcsa01.sut.ac.th 

 Upgrade ESXI 6.5 เปน 6.7 ของ vmserver7-10  

 Reboot เครื่องคอมพิวเตอรแมขายกลุม VSAN1 (vmserver 3,4,5) วันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อ
ปองกันเคร่ืองแมขายทํางานผิดปกติ (preventive maintenance) 

 Storage server : netapp แจง hard disk เสีย 1 ลูก ไดทําการ replace hard disk ลูกใหม
เรยีบรอยแลว 

 ปรบัการตั้งคา session ของ server กลุม Web.sut.ac.th (202.28.42.23-28 ) จากการใช 
memchache เปนแบบ files แทน และตั้งคาการจัดเก็บ session ของ server แตละเครื่องใหเปน
พ้ืนที่เดียวกัน เพื่อรักษาคา session เนื่องจากเว็บไซตสวนใหญ ไมมีการเก็บ session แบบ 
memcache   

 Mysql server : mysql-web.sut.ac.th ซึ่งรองรับระบบเว็บไซตของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
มีอาการลมบอยผิดปกติ ตรวจสอบพบความผิดปกติบน database envi มีสคริปโฆษณายิง เปน
สาเหตุให database ทั้งระบบลม -แกไขโดยการปดการใชงานตารางท่ีมีปญหา 

 แกไขการ hack website หนวยตรวจสอบภายใน    http://web.sut.ac.th/iau 
มี script  hack ฝงอยูในฐานขอมูล ตั้งแตวันที่  4 มีนาคม 2561จึงทําการ recovery ขอมูลใน
ฐานขอมูลกลับ คาดวา hacker นาจะเขาผานชองทางหนาเว็บไซตบริหารจัดการขอมูล  - หรือใช sql 
injection โจมตีจุดออนของ code sql -เบื้องตนไดทําการเปลี่ยน password สําหรับการเชื่อมตอ



ฐานขอมูล และใหทางหนวยงาน เปลี่ยน password สําหรับหนาบริหารจัดการขอมูล และให
หนวยงานที่พัฒนา เชค sql inject บนระบบเว็บไซต 

 แจงเตือนการ hack เว็บไซต www.sut.ac.th เนื่องจากตรวจพบ script malware แอบแฝงอยูบน
เว็บไซต ในสวนฐานขอมูล แจงผูรับผิดชอบใหตรวจสอบและแกไขเรียบรอยแลว 

 แกไข webhosting : host2.sut.ac.th สง spammail ออกมาจํานวนมาก ตรวจสอบพบ script  
mail แอบแฝงอยูบนเว็บไซต wutc.sut.ac.th เนื่องจากการเปด permission 777 บน folder-files 
ทําใหผูอื่นสามารถแกไข script files บนเว็บไซตได แกไขโดยปดฟงชันการสง relay mail บน
webhosting และ ลบ script spammail และปรับแกไข permission ใหม  

 สรปุจํานวนผูขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้ 
-internet account 57 account 
-email account (SUTMail) 15 account 
-google App account (@g.sut.ac.th) 103 account 
-web hosting (personal website) 1 account 
-eduroam 4 account  
-vpn account 5 account 
-space for backup 2 accout 
-virtual app & Desktop 1 account 

 จัดสรร virtual server : bulletin.sut.ac.th สําหรับจัดสรางคูมือการศึกษาระดับปริญญาตรีดิจิทัล 
ระบบปฏิบัติการ  Ubuntu 17.10 64 bit , cpu 2 vcpu,  ram 4 Gb, Hdd 40 Gb 

 จัดสรร virtual server : tasp-iconc-2019.sut.ac.th สําหรบังานประชุมวิชาการนานาชาติ 
ระบบปฏิบัติการ  windows 2012 R2 64 bit , cpu 4 vcpu,  ram 8 Gb, Hdd 80 Gb 

  จัดสรร internet account สําหรับงานตลาดนัดแรงงาน 2018 จํานวน 120 account 

 จัดสรร certificate สําหรบั server : mis5.sut.ac.th, das.sut.ac.th, ascend.sut.ac.th, 
smart.sut.ac.th, pbms.sut.c.th, pbm.sut.ac.th 

 งานตามระบบแจงซอม  
เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซอมแซมระบบเครือขาย ผูรบังาน 

610409-6-1 แกไข SUT-HPCC กฤช 
610403-14-1 แกไข SUT-HPCC กฤช 
610411-1-1 ขอเปดบัญชีเพ่ือใชงานเครือขาย (User Account) ณฐัพงษ 

 
 

1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรคมนาคม 

 ทําการปรบัปรุงระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัย โดยจะทําการปรับปรุงระบบ Operator และการ
เชื่อมตอสายรับเขาจากภายนอก ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ีน ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 20.00-
21.00 น. 

 ติดตั้งอุปกรณแปลงสัญญาณโทรศพัท (Cisco Voice Gateway 310) เพ่ิมที่อาคารวิชาการ1 ชั้น2 
หองเครือขาย จํานวน 3 ตัว 



 ติดตั้งอุปกรณแปลงสัญญาณโทรศพัท (Cisco Voice Gateway 310) เพ่ิมที่อาคารวิจัย ชั้น2 หอง 
Internet Data Center จํานวน 2 ตัว 

  
 

 งานตามระบบแจงซอม  
เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซอมแซมระบบโทรคมนาคม ผูรบังาน 

610417-31-1 ขยายจุด / ยายตําแหนง โทรศพัท,โทรสาร เสมา 
610411-4-1 ขอเลขหมายโทรศัพทสําหรับพนักงานใหม เสมา 

610430-16-1 แฟกซไมมีสัญญาณ เสมา 

610424-15-1 ตรวจสอบคูสายโทรศพัท-ติดตั้งสายสัญญาณ เสมา 

610419-1-1 โทรศพัทใชงานไมได เสมา 

610418-22-1 โทรศัพทมีเสียงซา เสมา 

610418-23-1 โทรศัพทมีเสียงซา เสมา 

610417-37-1 1สายโทรศัพทชํารุด เสมา 

610417-7-1 ซอมบํารุงโทรศัพทสํานักงาน เสมา 

610417-1-1 แจงการตอสายโทรศัพท เสมา 

610410-21-1 โทรศัพทใชงานไมได เสมา 

610410-22-1 โทรศัพทใชงานไมได เสมา 

610405-3-1 โทรศพัทไมมีสัญญาณ เสมา 

610404-10-1 โทรศพัทใชงานไมได เสมา 

610404-8-1 ยายจุดโทรศัพท เสมา 

610403-13-1 โทรออกไมได-รับสายไมไดยิน เสมา 

610402-13-2 เบิกเคร่ืองโทรศัพท เสมา 

610403-8-1 ซอมหัว rj-45 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เสมา 

610402-4-1 เดินสายโทรศัพทใหม เสมา 

610402-5-1 เดินสายโทรศัพทใหม เสมา 

610409-14-1 แจงขอมูล-เปลี่ยนแปลงท่ีพักบุคลากร อํานาจ 
610409-13-1 แจงขอมูล-เปลี่ยนแปลงท่ีพักบุคลากร อํานาจ 

610409-12-1 แจงขอมูล-เปลี่ยนแปลงท่ีพักบุคลากร อํานาจ 

610430-18-1 สาํนักงาน ไมมีสัญญาณ /สัญญาณขาดหาย อํานาจ 

610423-3-1 โทรศพัทใชงานไมได อํานาจ 

610402-11-1 เพ่ิมหมายเลขโทรศัพท-จัดสรรเครื่อง อํานาจ 

610427-12-2 จัดสรรเคร่ืองโทรศัพท สมพงษ 
610411-2-1 จัดสรรเคร่ืองโทรศัพท-เลขหมาย สําหรับพนักงานใหม สมพงษ 
610430-19-1 ไมสามารถโทรเขาออกได สมพงษ 
610420-4-1 ต้ังคาการใชงาน ip phone สมพงษ 
610420-1-1 โทรศพัทใชงานไมได สมพงษ 



610409-15-1 อ่ืนๆ -โทรศพัทไมสามารถดึงสายได สมพงษ 
610402-12-1 โทรศพัทมีปญหา ปลายทางไมไดยิน สมพงษ 
610430-6-2 จัดสรรโทรศัพท ประสาน 
610426-3-2 จัดสรรโทรศัพท ประสาน 
610425-11-1 ยืมวิทยุสื่อสาร ประสาน 

610425-4-1 ยืมวิทยุสื่อสาร ประสาน 

610419-4-1 จัดสรรโทรศัพท-หมายเลขโทรศัพท ประสาน 

610404-23-1 จัดสรรโทรศัพท-วิทยุสื่สาร ประสาน 

610404-13-1 ยืมวิทยุสื่อสาร ประสาน 

610430-34-1 เพ่ิมจุดโทรศัพท ประสาน 

610425-14-1 ขอโทรออกภายในประเทศ ประสาน 

610417-14-1 โทรเขา-ออก ไมได ประสาน 

610417-8-1 โทรเขา-ออก ไมได ประสาน 

610410-26-1 โทรศพัทเสีย ประสาน 

610402-13-1 ขอเบิกโทรศพัท ประสาน 

610402-9-1 โทรศพัทเสีย ประสาน 

610402-2-1 โทรศพัทสัญญาณขาดหาย ประสาน 

 จัดสรรหมายเลขโทรศัพทใหม  
หมายเลข ผูใชงาน 
3958 นางภรรธรีย ดงกุลาบสลับ  สํานักวิชาแพทยศาสตร 
4418 Dr.Christoph Herold สํานักวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส  หอง C2 557 
3323 นางอรทัย นาชิน  หองปฏิบัติการ F3110 
3620 นางสาวมิ่งขวัญ บุญรอด ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวัสดุหนาที่พิเศษขั้นสูง 
3551 นายไพรัตน ฤทธ์ิประเสริฐ หัวหนาสํานักงานคณบดี สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

 
 
 

1.5 สรุปการดําเนินการดานงานบริการคอมพิวเตอร 

 งานตามระบบแจงซอม  
เลขที่ใบงาน รายละเอียดงานซอมแซมระบบเครือขาย ผูรบังาน 

610428-2-1 คอมพิวเตอรติดไวรัส ศิริพงษ 
610427-9-1 ปญหาการใชงาน ms-office 2016 ศิริพงษ 
610424-22-1 windows license expire ศิริพงษ 
610424-5-1 ใชงาน word ไมได ศิริพงษ 
610423-7-1 ใชงาน word excel ไมได ศิริพงษ 
610423-1-1 windows license expire ศิริพงษ 
610418-6-1 Microsoft window ให update ทุกครั้งที่ shutdown ศิริพงษ 



610417-24-1 ใช lan-wifi ไมได ศิริพงษ 
610405-11-1 office license expire ศิริพงษ 
610404-12-1 office license expire ศิริพงษ 
610403-7-1 office license expire ศิริพงษ 
610403-16-1 office license expire ศิริพงษ 
610426-5-1 office ใชงานไมได ศิริพงษ 
610424-21-1 windows license expire ศิริพงษ 
610424-2-1 windows license expire ศิริพงษ 
610423-24-1 office license expire ศิริพงษ 
610423-4-1 office license expire ศิริพงษ 
610423-2-1 windows license expire ศิริพงษ 
610405-1-1 อ่ืนๆ-ขอตําแหนงจุดเครื่อง ถายเอกสาร ทุกตกึที่เปด

ใหบริการ 
โกเมณ 

610430-10-1 จัดเก็บอุปกรณคอมพิวเตอร วัชรพล 
610430-11-1 จัดเก็บอุปกรณคอมพิวเตอร วัชรพล 

610430-12-1 จัดเก็บอุปกรณคอมพิวเตอร วัชรพล 

610427-13-1 ขอความอนุเคราะหตรวจสอบสภาพใชงานของครุภัณฑท่ีรับ
คืนจากเงนิคาธรรมเนียมดุษฎีบัณฑิต 

วัชรพล 

610426-24-1 office license expire วัชรพล 

610426-3-1 ขอความอนุเคราะหจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรและโทรศัพท วัชรพล 

610423-19-1 แจงวันเริ่มปฏิบัติงานและกรอกภาระงานเพ่ือโปรดประสานการ
ติดตั้ง 

วัชรพล 

610423-18-1 แจงวันเริ่มปฏิบัติงานและกรอกภาระงานเพ่ือโปรดประสานการ
ติดตั้ง 

วัชรพล 

610423-17-1 แจงวันเริ่มปฏิบัติงานและกรอกภาระงานเพ่ือโปรดประสานการ
ติดตั้ง 

วัชรพล 

610423-16-1 แจงวันเริ่มปฏิบัติงานและกรอกภาระงานเพ่ือโปรดประสานการ
ติดตั้ง 

วัชรพล 

610419-12-1 ลง Ms Windows 8.1 วัชรพล 

610419-8-1 windows license expire วัชรพล 

610410-5-1 จัดเก็บอุปกรณคอมพิวเตอร วัชรพล 

610405-15-1 เครื่องทํางานชา วัชรพล 

610403-3-1 windows license expire วัชรพล 

610403-4-1 office license expire วัชรพล 

610427-10-1 ยืม notebook 8 เครื่อง เอกภาวี 
610426-8-1 ยืม notebook 6 เครื่อง เอกภาวี 

610426-7-1 ยืม notebook 6 เครื่อง เอกภาวี 

610425-2-1 ยืม notebook 1 เครื่อง เอกภาวี 



610420-18-1 ยืม notebook 8 เครื่อง เอกภาวี 

610420-16-1 จัดเก็บอุปกรณคอมพิวเตอร เอกภาวี 

610420-5-1 จัดเก็บอุปกรณคอมพิวเตอร เอกภาวี 

610419-5-1 ยืม notebook 5 เครื่อง เอกภาวี 

610418-16-1 ยืม notebook 10 เครื่อง เอกภาวี 

610418-2-1 ยืม notebook 6 เครื่อง เอกภาวี 

610411-20-1 ยืม notebook 4 เครื่อง เอกภาวี 

610404-22-1 จัดสรรเครื่องสําหรับพนักงานใหม เอกภาวี 

610404-20-1 ยืม notebook เอกภาวี 

610403-15-1 ยืม notebook 3 เครื่อง เอกภาวี 

610420-13-1 ยืม notebook 1 เครื่อง เอรินทร 
610409-4-1 ติดตั้งโปรแกรมสํานักงาน เอรินทร 

 

 งานตามระบบแจงซอม - โดยบริษัทภายนอก 
 

 

2.รายงานการใชงานระบบเครือขาย 

Internet Gateway Traffic 

 

 

 

 



  
*ทางออก AWN Domestic 3 Gbps,Inter 1 Gbps)                   / Uninet 4Gbps   / ขอมูล ณ วันที่ 1พ.ค. 61 

2.1 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขาย (LAN) (ไมรวมหองปฏิบัติการคอมฯ) 

(ขอมูล ณ วันที่ 1พ.ค. 61) 

วิธีการ จํานวน 
วิธีการแบบ NAC In-Band 256 คน 
วิธีการแบบ ISE (802.1x) 1,784 คน 
รวมทั้งหมด 2,040 คน 

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

2.2 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขายไรสาย  

2.2.1 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-Wifi   

 

 

-จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-Wifi  (ท่ีมา https://203.158.4.211) (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง) 



 

2.2.2 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-Wifi 

 

 

2.2.3 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-Guest 



 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-Mobile  

 

 



2.2.4 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย eduroam 

  

 

 

 

 

 

 

2.2.5 จาํนวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-IoT 

 

 



 

2.2.5 สรุปสถิติจํานวนผูใชงานผานระบบ wireless ท้ังหมด 

 

 ผูใชงานผานระบบ wireless สงูสุด 6,052 คน/วัน 

 ผูใชงานผานระบบ wireless ตํ่าสุด 786  คน/วัน  

 ผูใชงานผานระบบ wireless เฉล่ีย 4,089 คน/วนั 

3. ภัยคุกคามระบบเครือขาย   

 สถานะการณไวรัสและมัลแวรที่แพรระบาดในมหาวิทยาลัย (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง) 

(ที่มา : Sourcefire 203.158.4.43) 



 

 



 
 

 การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ IPS: Sourcefire (ขอมูล 1 เดอืนยอนหลัง) 

(ที่มา : Sourcefire 203.158.4.43) 

 
 

 

 



 การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ Next Gen Firewall: fortinet (ขอมูล 1 เดือน

ยอนหลัง) ท่ีมา  203.158.4.195 
-thread (top 20) ท่ีแพรระบาดภายในมหาวิทยาลัย และ block โดย อุปกรณ firewall next gen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-แสดงขอมูลผูติดไวรัส/มัลแวร (top 20)  


