
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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53%

20%

27%

งานบริการ งานซ่อมบ ารุง อ่ืนๆ
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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

• 8 พ.ค.63 ตรวจสอบระบบเครือข่าย-เครือขา่ยไร้สายหอพัก 
S16 โซน E-F ไม่สามารถใช้งานได้ มีจากเหตุต้นไม้ล้มพาด
สายสัญญาณเครือข่ายจากพายุฝน ด าเนินการประมาณราคา
แล้วท าเรื่องเพื่อซ่อมแซมระบบเครือขา่ยแล้ว  อยู่ในขั้นตอน
ทางพัสดุ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน  

• 12 พ.ค.63 งานเดินสายระบบเครือข่ายบริเวณ S7-S12 และ
อาคารเรียนรวม 2   ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบเครือข่าย (Digital IT Infrastructure) แล้วเสร็จ.

• 24 พ.ค.63 เวลา 00.30 น. Ais maintenance วงจร 
internet 10 นาที

• 25 พ.ค.63 ติดตั้ง ups ประจ าอาคารบริหาร 2 ตัว ที่ตู้ 
switch เครือข่าย ทดแทนตัวที่เสีย

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet



g5436458

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครอืข่าย (LAN) 
(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

4

วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 951 คน

ที่มา (ise) https://203.158.4.207

https://203.158.4.207/


สรุปการด าเนินการบน
ระบบเครือข่ายไร้สาย
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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

• 8 พ.ค.63 บริษัทน าส่ง access point 275 ตัว ตามโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือขา่ย (Digital IT 
Infrastructure) จะด าเนินการติดตั้งตามแผน ภายในเดือน
พ.ค. นี้

• 12 พ.ค.63 สัญญาณ @sut-guest ไม่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เนื่องจาก log เต็ม ท าการเคลีย log ท าให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

• 25-29 พ.ค.63 ติดตั้ง access point 275 บริเวณ S7-12 
S14, S15, อาคารเรียนรวม 2 ตามโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบเครือข่าย (Digital IT Infrastructure)

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

31%

50%

19%

งานบริการ งานซ่อมบ ารุง อ่ืนๆ
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รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย

Internet Gateway Traffic

7

Internet Gateway Traffic

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

ที่มา http://mrtg.sut.ac.th



g5436458

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

9

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย eduroam

https://203.158.4.211

https://203.158.4.211/
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 

10

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-IoT จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Guest

https://203.158.4.211

https://203.158.4.211/
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 

11

สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด
แบ่งตาม ssid สถิติย้อนหลัง 1 เดือน สรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless สงูสดุ 2,522 คน/วนั
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต่ าสุด 649 คน/วัน 

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉลี่ย 1,534 คน/วนัhttps://203.158.4.211 https://203.158.4.211

https://203.158.4.211/
https://203.158.4.211/


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

• 4 พ.ค. 63 3.30 น. เกิดพายุฝน ท าให้ระบบไฟห้อง internet 
data center ดับ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ได้รับความ
เสียหาย 2 เครื่อง boot ไม่ขึ้น และระบบ reg ไม่สามารถ
ท างานได้ 
12.30 ไฟดับอีกครั้ง แก้ไขแล้วเสร็จเมื่อเวลา 17.30 น.

• 6 พ.ค.63 เปลี่ยน board เครื่อง generator เพื่อแก้ไขอาการ
generator ไม่ start เมื่อเกิดไฟตก ไฟดับ 

• 7 พ.ค.63 บริษัทเข้ามา MA ระบบเครื่องปรับอากาศของหอ้ง 
internet data center

• 8 พ.ค.63 บริษัทน าส่งเครื่องแม่ข่าย(เช่า) ตามโครงการ VDI, 
SUTmail จ านวน 6 เครื่อง  

• 8 พ.ค.63 จัดสรร internet account ให้นักเรียนโรงเรียนสุ
รวิวัฒน์ 265 คน

• 9 พ.ค. 63 ตรวจสอบระบบเว็บไซต์ พบเว็บไซต์ส่วนพัสดุ มี phishing website 
แอบแฝง 
http://web.sut.ac.th/dps/cache/mod_archive/seuspontos/finalizado.ph
p
http://web.sut.ac.th/dps/cache/mod_archive/seuspontos/home.php
http://web.sut.ac.th/dps/cache/mod_archive/seuspontos/acesso.php
http://web.sut.ac.th/dps/cache/mod_archive/seuspontos/mobile/aces
so.php
http://web.sut.ac.th/dps/cache/mod_archive/seuspontos/enter.php
https://web.sut.ac.th/dps/cache/mod_archive/seuspontos/acesso.php
https://web.sut.ac.th/dps/cache/mod_archive/seuspontos/home.php
https://web.sut.ac.th/dps/cache/mod_archive/seuspontos/mobile/ace
sso.php
ด าเนินการแก้ไขโดยการลบ phishing และปรับ permission เว็บไซต์ใหม่ 
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สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

• 15 พ.ค.63 จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ 
teacherdutyreport.sut.ac.th ส าหรับพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โรงเรียนสุรวิวัฒน์

• 15 พ.ค.63 จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์เพื่อสร้างเว็บเพจหลักสูตร
นานาชาติ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

• 17 พ.ค.63 เกิดเหตุไฟฟ้าห้อง internet data center ดับ 
จากอุปกรณ์ ATS ไม่ท างาน อุปกรณ์ในห้องดับทั้งหมด เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเกิด error pink screen จ านวน 2 เครื่อง 
vmserver4 , hci42 ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ ต้ังแต่เวลา 
18.30 น. แก้ไขแล้วเสร็จเมื่อเวลา 22.00 น.

• 18 พ.ค.63 จัดสรร certificate เครื่องแม่ข่าย ip
203.158.3.62 https://iauoline.sut.ac.th

• 19 พ.ค.63 บริษัทน าส่ง ram 32 Gb จ านวน 32 แผง ส าหรับ
เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ขา่ย  ทั้งนี้ได้น าติดตั้งเครื่องแม่ข่าย
ระบบ VDI 16 แผง  MIS 8 แผง VPS 8 แผง เรียบร้อยแล้ว  

• 20 พ.ค.63 shutdown ระบบ SUTLinux

• 21 พ.ค.63 e-bidding ups40k 2 ชุด ส าหรับห้อง internet 
data center

• 25 พ.ค.63 ขอข้อมูลนศ.ใหม่จากศูนย์บริการการศึกษา เพื่อ 
import ข้อมูลเข้าระบบ AD จ านวน 2,896 account

• 25 พ.ค.63 ตรวจสอบพบ vmserver ไม่สามารถ backup 
ข้อมูลได้ตามปกติ คาดว่า system file ของ vmserver อาจ
ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟดับ ประกอบด้วย
MIS_GATEWAY_BI-3.1 (203.158.3.1)

MIS_Server-7.41 (203.18.7.41)

MIS-Webmin-7.175 (203.158.7.175)

Finance_App-0.161 (203.158.0.161)

tasp-iconic server (203.158.3.12)  

ทั้งนี้แจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และแจ้งย้ายข้อมลูเรียบร้อยแลว้

https://iauoline.sut.ac.th/
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สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

ปิดบัญชี internet account ดังนี้

account หมายเหตุ

238059 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

243004 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

136047 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

ด าเนการ
เรียบร้อย

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

internet account 50 5

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

94 38

vpn account 12 -

HPCC acount - -

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) - -

Virtual Application & Desktop 3 1
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สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 20 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 20 account

5%

38%

26%

31%

จัดสรรพื้นที่ website จัดสรร account งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ

สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center



สรุปการด าเนินการบนระบบ
โทรคมนาคม
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สรุปการด าเนินการบนระบบ โทรคมนาคม

41%

59%

0%

งานบริการ งานซ่อมบ ารุง อ่ืนๆ



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
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สรุปการด าเนินการอื่นๆ

• (ร่าง) นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลศนูย์คอมพิวเตอร์ 

(Personal Data Management Policy)

• จัดท าระบบขอตรวจสอบ-แกไขขอมูล-ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูล

ส่วนบนระบบ eccs

• แก้ไขแบบฟอร์มออนไลน์ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้มีการขอ

ยินยอมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล



ภัยคุกคามระบบ
เครือข่าย
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

22

สถานะการณ์ไวรัสและมัลแวร์ที่แพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย โดย อุปกรณ์ IPS (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

(ที่มา : Sourcefire https://203.158.4.43)
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

23

สถานะการณ์ไวรัสและมัลแวร์ที่แพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย โดย อุปกรณ์ IPS (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

(ที่มา : Sourcefire https://203.158.4.43)
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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 Severity • Critical High and Medium Intrusions Timeline

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

26

• Intrusions By Types • Critical Severity Intrusions

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

27

• High Severity Intrusions • Medium Severity Intrusions

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

28

• Intrusion Victims • Intrusion Sources

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

29

• Intrusions Blocked

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

30

• 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

31

• 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

32

• Intrusion Events by Application • Top Intrusion Events

การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน REG และ Finance


