
รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐานและบริการคอมพิวเตอร์



สรุปการด าเนินการ

ระบบเครือข่าย SUTnet

ระบบเครือข่ายไร้สาย

ระบบ Internet Data Center

ระบบ โทรคมนาคม



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

1 7 เม.ย.64 ตรวจสอบตู้อุปกรณ์เครือข่าย ที่อาคาร F11ชั้น 1 มีน้ ารั่วลงตู้อุปกรณ์เครือข่าย มีการประสานงานกับส่วน
อาคารเพื่อแก้ไขปัญหา

2

16 เม.ย.64 แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายที่อาคารวิชาการ 2 เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากไฟฟ้าดับ และ 
monitor ระบบเครือข่ายอาคารอื่นๆ ที่มีผลกระทบจากปัญหาไฟฟ้าดับในหลายๆ ที่

4

7 เม.ย.64 ตรวจสอบ fiber optic ที่เชื่อมต่อระหว่าง อาคารM1-M2 ขาด มอบหมายคุณสมบัตติรวจสอบ
ประเมิณราคาเพื่อซ่อมเรียบร้อยแล้ว อยู่ในกระบวนการทางพัสดุ

3 7 เม.ย.64 ตรวจสอบสายเคเบิ้ลหย่อนคลอ้ย ที่อาคารมันส าปะหลัง ประสานงานบริษัท ais dtac true
เข้ามาแก้ไข

16 เม.ย.64 จัดเตรียมไฟร์วอล์และระบบ vpn ส าหรับการ work from home5

6 16 เม.ย.64 ตรวจรับอุปกรณ์ตรวจสอบ Fiberoptic ที่ด าเนินการจ้ดซื้อ



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

7 19 เม.ย.64 แก้ไข UPS อาคารวิชาการ2 switch หอพัก 13 มีปัญหาเนื่องจากไฟฟ้าดับ

8 21 เม.ย.64 Setup config switch เพื่อเตรียมทดแทน switch รุ่นความเร็ว 10/100 ที่ศูนย์บรรณสารฯ Setup 
config switch SG350 เพื่อเตรียมทดแทนที่ช้ัน 2 อาคารบรรณสาร 2

9 26 เม.ย.64 มีเหตุการณ์ไฟดับช่วงเช้า 7.00 น. ท าให้โซนหอพักบุคลากร และบ้านพักไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้
ตามปรกติ เมื่อมีการซ่อมระบบไฟแล้วเสร็จจงึสามารถเปิดการใช้งานระบบเครือข่ายได้ตามปรกติ เมื่อเวลา 10.00 น.

10 27 เม.ย.64 Setup config SG350-28 เพื่อส ารองไว้ใช้งานในกรณีที่ switch เครือข่ายไม่ท างาน

11 28 เม.ย.64 ติดตั้ง UPS ที่ สนง หอพัก7-8

12 29 เม.ย.64 เข้าตรวจสอบอาคาร sport complex ปัญหาไฟฟ้าดับท าให้ระบบ internet ใช้งานไม่ได้ทั้งระบบ



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

13 30 เม.ย.64 น า UPS ที่ ส านักงานหอพัก 7-8 กลับมาซ่อมที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เนื่องมาจากปัญหาไฟฟ้าดับ

14 30 เม.ย.64 แก้ไขปญัหาเครื่อข่ายที่อัฐจรรย์ใหม่สนามฟุตบอล โดยเกิดจากไฟฟ้าดับ ท าการเปิดสะพานไฟ
ใหม่ เพื่อจ่ายไฟ



วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 337 คน

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) 

(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

ที่มา (ise) https://203.158.4.207



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

1

2

3

4

6

22 เม.ย.64 แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย 
เนื่องจากไฟดับ ที่อาคารส านักงานหอพัก 7-8 
เป็นผลท าให้เครื่องข่ายที่หอพัก 7- 12 ใช้งาน
ไม่ได้ และ Monitor เหตุไฟฟ้าดับที่อาคาร
เครื่องมือ 7

23 เม.ย.64 ระบบเครือข่ายไร้สาย @SUT-Guest ไม่
สามารถใชงานได้ชั่วคราว เนื่องจาก service ค้าง 
แก้ไขโดยท าการ restart service ใหม่ท าให้
สามารถใช้งานได้ตามปรกติ

26 เม.ย.64 แก้ไขปัญหา WiFi ที่ หอพัก S1 บริเวร
ห้อง 1306 โดยเปลี่ยน Access Point ทดแทนตัวที่
เสียหาย

4 เม.ย.64 มีเหตุการณ์ฝนตกหนัก ให้ให้อุปกรณ์
เครือข่าย switch เสีย 1 ตัว และ access point เสีย 
5 ตัว ที่หอพัก S14 A-B 

19 เม.ย.64 แก้ไขปัญหา Access Point ที่หอ 1, 5, 
7, 13, 14, 15, 16

7 26 เม.ย.64 แก้ไข Access Point หอ 1 และ เรียนรวม 1

8 29 เม.ย.64 ติดต่อประสานงานตามใบงานแจ้งปัญหา
การใช้งาน wifi ที่หอพัก S5 แจ้งให้ทราบถึงปัญหาการ
ใช้งานเนื่องจากยังไม่ติดตั้ง Access Point  ทดแทน
ตัวที่เสียหานเนื่องจากปัญหามด จนกว่าปัญหาจะได้รับ
การแก้ไข

5 26 เม.ย.64 แก้ไขปัญหา WiFi ที่ อาคารเรียนรวม 1 บริ
เวรห้อง B1136 โดยเปลี่ยน Access Point ทดแทนตัวที่
เสียหาย



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 15,073 คน/วัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต่ าสุด 4,278 คน/วัน 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉลี่ย 8,177 คน/วัน



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
1 1 เม.ย.64 ระบบ sutmail ไม่สามารถ login ใช้งานได้ตามปรกติ ตรวจสอบพบ trust relation ของ server ท างาน

ผิดปรกติ แก้ไขโดย join domain ของserver ใหม่ จึงท าให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ 

5

2

18 เม.ย.64 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HCI-7 ค้าง จึงได้ท าการ reboot ระบบใหม่ ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ

16 เม.ย.64 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HCI-12 ค้าง จึงได้ท าการ reboot ระบบใหม่ ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบต่อระบบ
สารสนเทศ4

7 เม.ย.64 เพิ่ม harddisk เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่รองรับระบบ VDI เพื่อขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ให้สามารถรองรับ
การใช้งานที่เพ่ิมขึ้น

3 15 เม.ย.64 ต่ออายุ crl-list ระบบ digital signature

6 23 เม.ย.64 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HCI-10 ค้าง จึงได้ท าการ reboot ระบบใหม่ ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
7 27 เม.ย.64 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HCI-13, hci-9 ค้าง จึงได้ท าการ reboot ระบบใหม่ ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบต่อระบบ

สารสนเทศ

11

8

ต่ออายุ certificate ระบบ dccs เนื่องจาก certificate หมดอายุ

ต่ออายุ certificate ระบบ mail gateway เนื่องจาก certificate หมดอายุ10

จัดท าข้อมูล data mapping ของมหาวิทยาลัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอต่อคณะท างานจัดท าขั้นตอนวิธีการ
ด้านเทคนิคและแผนผังข้อมูล (Data Mapping) เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี

9 แก้ไขระบบ vdi เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีรองรับระบบ vdi มีปัญหา disk มี latency สูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การท างานของระบบ vdi จึงท าให้ต้องมีการแก้ไขเครื่องแม่ข่ายและระบบ vdi ใหม่

12 ต่ออายุ certificate ระบบ เว็บไซต์ beta.sut.ac.th เนื่องจาก certificate หมดอายุ



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
13 การจัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ rspgsut.sut.ac.th ส าหรับหน่วยงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

17

14

แจ้งผู้พัฒนาระบบ boffice ipserver 203.158.3.30 มีผู้ใช้งานบางส่วนมีเมลล์ค้างอยู่ในระบบ mailgateway เนื่องจาก email
ผู้ใช้ในระบบไมถู่กต้อง

แก้ไขปัญหาการต่ออายุ certificate SSL เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย ec.sut.ac.th ตั้งค่าไม่ถูกต้องให้สามารถใช้งานได้
ตามปรกติ

16

ตรวจสอบ virtual server mis 203.158.3.10 ตังค่า network configuration ผิด ท าให้มีปัญหาการกรอกข้อมูลบน
เว็บไซต์

15 จดทะเบียน domain : onlineexam.sut.ac.th server 203.158.7.90 รองรับระบบสอบ online ศูนย์นวัตกรรมฯ



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

ด าเนการ
เรียบร้อย

internet account 24

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

16

vpn account 5

HPCC acount -

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) 1

Web Hosting Account (หน่วยงานภายใน) -

Virtualization Desktop Infrastructure (VDI) 19

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 22 account
• google App account (@g.sut.ac.th) 22 account

ปิดบัญชี internet account ดังนี้
จ านวน

account
หมายเหตุ

2 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)

4 ปิดชั่วคราว (ติดไวรัส -มัลแวร์) (ควบคุมได้)

Add internet account ให้นักศึกษา B64 จ านวน 1,708 account



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
1 กรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ค าขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ

2 27 เม.ย. 64 ระบบ IVR ไม่ท างาน .ด าเนินการรีเซ็ตแก้ไขระบบ IVR   

3 28 เม.ย. 64 ประสานงานกับ กสทช.เรื่องการช าระค่าค าขอการขอใช้ความถี่วิทยุสือสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี
และโรงพยาบาลมทส.



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
สรุปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ 

http://203.158.4.80/telephone



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
• จัดท าค าขอรับการจัดสรรงบประมาณกลางปี ดังนี้

- ส าหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายกลุ่มอาคารหอพัก S1-S16

- ครุภัณฑ์ส าหรับรองรับการซ่อมบ ารุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (จัดซื้อ ups ตัวเพื่อติดตั้งที่หอพัก s14a-b)

• รายงานผลการด าเนินงานตามรายละเอียดการก าหนดกิจกรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

• จัดท าแผนงบประมาณ 5 ปี ฝ่ายโครงสร้างฯ

• รายงานการประชุม คณะท างานจัดท าขั้นตอนวิธีการด้านเทคนิคและแผนผังข้อมลู (Data Mapping) 

เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครั้งท่ี 1/2564

• ปรับปรุงข้อมูล TQA หมวด 2 ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของฝ่ายฯ

• รายงานความคืบหน้าการด าเนินการซ่อมสายเคเบิลใยแก้วน าแสง อาคารเพาะฟัก  ฟาร์มมหาวิทยาลัย

• รวบรวมสถิติ ไฟตกไฟดับ ซึ่งจะมีผลต่อการท างานของอุปกรณ์เครือข่าย ถึงผู้บริหารและ ท าหนังสือแจ้งส่วนอาคารเพื่อหา
แนวทางแก้ไข

• ส่งข้อมูล downtime ของระบบ internet ส่วนประสานงานมทส-กทม. ถึงผู้บริหารทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจจัดเช่า 
link วงจร internet ส ารองส่วนประสานงานมทส-กทม.

0



สรุปการด าเนินการอื่นๆ

• ตรวจสอบการ hack ระบบ e-learning พบเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานติดไวรัส-มัลแวร์ พยายามส่ง packet จู่โจมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จึงได้ท าการส่งข้อมูล และประสานหน่วยนวัตกรรมเพื่อทราบและแก้ไขปัญหาแลว้

• ประมาณการรายรับของฝ่ายงาน ปีงบประมาณ 2565 ส่งข้อมูลให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

• รายงานการประชุม คณะท างานจัดท าข้ันตอนวิธีการด้านเทคนิคและแผนผังข้อมลู (Data Mapping) 

เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครั้งท่ี 2/2564

• สรุปรายการครอบครองครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและ ครุภัณฑ์ในความครอบครองฝ่ายฯ ส่งให้เลขานุการคณะท างานส ารวจ
ครุภัณฑ์ประจ าหน่วยงาน  ส าหรับการประชุมครั้งที่ 3/2564
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การใช้งาน Application (Top10)
และ block โดย อุปกรณ์ firewall next gen
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Critical High and Medium Intrusions TimelineIntrusions By Severity
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Critical Severity IntrusionsIntrusions By Types
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Medium Severity IntrusionsHigh Severity Intrusions
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Intrusion SourcesIntrusion Victims
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Intrusions Blocked


