
รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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สรุปการด า เนินการบน
ระบบเครือข่าย SUTNET
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• 2 มิ.ย.63 บ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบ
บริหำรจัดกำร และต่อ license อุปรณ์เครือข่ำย อำทิ ระบบ 
firewall storage อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ โดยบริษัท TPS 
แล้วเสร็จ

• 8 มิ.ย.63 งำนเดินสำยเพื่อซ่อมแซมระบบเครือขำ่ยบริเวณ
อำคำรหอพักนักศึกษำ s16 ที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุพำยุฝน 
ต้นไม้ล้มพำดสำยไฟเบอร์ แล้วเสร็จ น ำอุปกรณ์ ap เปลี่ยน
ทดแทนตัวที่เสียแล้วเสร็จ

• 8 มิ.ย.63 ตรวจสอบพบ switch เสีย 1 ตัว 

• 19 มิ.ย.63 uninet เพิ่มควำมเร็ววงจร internet จำกเดิม 4 
Gb เป็น 10 Gb แล้วเสร็จ 

• 24 มิ.ย.63 เปลี่ยนอุปกรณ์ switch 2 ตัว ห้อง internet data 
center ทดแทนอุปกรณ์เดิม

• 26 มิ.ย.63 แก้ไข network loop อำคำรสุรสัมนำคำร  

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

• 30 มิ.ย. 63 แก้ไข network loop อำคำรเกษตรภิวัฒน์  

• ตรวจพบระบบเครือข่ำยไร้สำยสุรสัมนำคำร โซนหอพัก
นักศึกษำปริญญำโทช ำรุด จำกเหตุ พำยุฝน ท ำให้อุปกรณ์
เครือข่ำยได้รับควำมเสียหำย ศูนย์ฯไม่สำมำรถซ่อมแซมได้
เนื่องจำกงบประมำณไม่เพียงพอ ทั้งนี้ได้ประมำณรำคำและสง่
เรื่องให้ทำงสุรสัมนำคำรท ำเรื่องซ่อมฉุกเฉินต่อไป รำยกำร
อุปกรณ์เครือข่ำยได้รับควำมเสยีหำย ดังนี้

1. อุปกรณ์ Switch เสีย จ ำนวน 2 ชุด 

2. โมดูล SFP จ ำนวน 1 ตัว

3. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยไร้สำย (Access Point) 
เสีย จ ำนวน 14 ตัว

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet



64%

36%

งานซ่อมบ ารุง อ่ืนๆ
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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet



g5436458

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) 
(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

5

วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 972 คน

ที่มำ (ise) https://203.158.4.207

https://203.158.4.207/


สรุปการด าเนินการบน
ระบบเครือข่ายไร้สาย
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• 5 มิ.ย. 63 ติด access point  1 จุด บริเวณใต้ถุนอำคำรเรียน
รวม 2  เพื่อรองรับกำรเป็นพื้นที่ learning space 

• 5 มิย 63 สรุปข้อมูลควำมแรงของสัญญำณ wifi เพื่อรองรับ
พื้นที่กำรเรียนกำรสอน – learning space ของมหำวิทยำลัย
เรียบร้อยแล้ว

• 9 มิย 63 ติด ap สุรวิวัฒน์ 2 จุด

• 29 มิ.ย. 63 ติดอุปกรณ์ access point ที่อำคำรศูนย์เครื่องมือ 
6 เพิ่ม 2 จุด

• ติดอุปกรณ์ access point ที่วิชำกำร 1 เพิ่ม ชั้น 4 5 จุด

และชั้น 3 2 จุด

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

• สรุปจ ำนวน access point ที่เสีย

S1 6 ตัว (เช่ำ)

S2 4 ตัว (เช่ำ)

S3 1 ตัว (เช่ำ)

S4 5 ตัว (เช่ำ)

S5 2 ตัว (เช่ำ)

S6 3ตัว (เช่ำ)

S13 2 ตัว (ครุภัณฑ์ศค.)

s14a 3 ตัว (ครุภัณฑ์ศค.)

S16 24 ตัว (ครุภัณฑ์ศค.)

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย
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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

69%

31%

งานซ่อมบ ารุง อ่ืนๆ
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รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย

Internet Gateway Traffic

9

Internet Gateway Traffic

*ทำงออก AWN Domestic 5 Gbps,Inter 2 Gbps) Uninet 4Gbps / ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย.63

ที่มำ http://mrtg.sut.ac.th



g5436458

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

11

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย eduroam

https://203.158.4.211

https://203.158.4.211/
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 

12

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

https://203.158.4.211

https://203.158.4.211/
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 

13

สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด
แบ่งตาม ssid สถิติย้อนหลัง 1 เดือน สรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

 ผู้ใช้งำนผ่ำนระบบ wireless สงูสดุ 6,804 คน/วนั
 ผู้ใช้งำนผ่ำนระบบ wireless ต่ ำสุด 651 คน/วัน 

 ผู้ใช้งำนผ่ำนระบบ wireless เฉลี่ย 4,061 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

• 1 มิ.ย.63 ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบเมลล์มหำวิทยำลัย และ
เพิ่มโควต้ำ กำรใช้งำนพื้นที่จัดเก็บ mailbox จำก 5 Gb เป็น 
10 Gb ตำมโครงกำรขยำยศักยภำพระบบเมลลม์หำวิทยำลยั 
เรียบร้อยแล้ว

• 1 มิ.ย.63 ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ VDI แล้วเสร็จ ตำมโครงกำร
พัฒนำระบบบริกำรคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization 
Desktop rastructure) 

• 2 มิ.ย.63 ปรับปรุง server ระบบ Dr-site ณ โรงพยำบำล
มหำวิทยำลัย 

• 4 มิย 63 recovery ข้อมูลเว็บไซต์ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 

• 5 มิ.ย. 63 ด ำเนินกำรย้ำยข้อมูลระบบเว็บไซต์มหำวิทยำลยั 
ขึ้นระบบ all flash storage

• 5 มิ.ย. 63 แจ้งเตือนหน่วยงำน mis, ส่วนแผนงำน เครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย pbm server 203.158. 7.37 ส่ง packet 

ssh ออกไปข้ำงนอกจ ำนวนมำก คำดว่ำโดน hack ข้อมูล จึง

ประสำนเพื่อแก้ไขเรียบร้อยแลว้

• 8 มิ.ย. 63 จัดสรร virtual server 13 ตัว และจัดสรร 

certificate รองรับกำรจัดท ำเว็บไซต์มหำวิทยำลัยใหม่ 

ประกอบด้วย 

Proxy server farm 5 ตัว, ip-address : 202.28.42.43-47,

Web server farm 3 ตัว, ip-address : 202.28.42.54-56,

Mysql cluster farm 3 ตัว, ip-address 202.28.42.57-59 
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สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

• 9 มิ.ย.63 63 แจ้งเตือนหน่วยงำน mis, ส่วนแผนงำน เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย pbm server 203.158. .4.37 ส่ง 
packet ออกไปข้ำงนอกผ่ำน port 443 จ ำนวนมำก คำดว่ำ
โดน hack ข้อมูล จึงประสำนเพื่อแก้ไขเรียบร้อยแลว้

• 10 มิ.ย.63 จดทะเบียน dns vcst.sut.ac.th : 203.158.3.60 
เรียบร้อยแล้ว

• 12 มิ.ย.63 จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ https://mydesk.sut.ac.th 
และ certificate ส ำหรับจัดท ำระบบจองที่นั่งเรียน ตำมมติที่
ประชุม virtual classroom เรียบร้อยแล้ว 

• 12 มิ.ย.63 จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์  http://sut21skill.sut.ac.th
และ certificate ส ำหรับหน่วยงำนส่วนกิจกำรนักศึกษำ

• 19 มิ.ย.63 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขำ่ย vm7,8 มีอำคำรค้ำง ไม่
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปรกติ แก้ไขด้วยกำร reboot เครื่องใหม่ 
ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบกับระบบสำรสนเทศ 

ปิดบัญชี internet account ดังนี้

account หมายเหตุ

141016 ปิดชั่วครำว (โดน hack email account)
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สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

ด ำเนกำร
เรียบร้อย

internet account 54

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

20

vpn account 6

HPCC acount -

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) 1

Virtual Application & Desktop 9

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 20 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 20 account
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4%
7%

32%

25%

32%

จัดสรร virtual server จัดสรรพื้นที่ website จัดสรร account

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ

สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center



สรุปการด าเนินการบนระบบ
โทรคมนาคม
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สรุปการด าเนินการบนระบบ โทรคมนาคม

100%

0%

งานซ่อมบ ารุง อื่นๆ



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
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สรุปการด าเนินการอื่นๆ

• รำยงำนควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน ประจ ำ
ไตรมำส 3 

• ปรับงบประมำณประจ ำปี 2564 ลง 20%

• รำยงำน pbm ควำมคืบหน้ำของโครงกำรต่ำงๆของฝ่ำยประจ ำ
ไตรมำส 3

• ออก TOR เช่ำ internet ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ที่
ควำมเร็ว 6/2 Gbps

• พัฒนำระบบรวบรวม sop ประจ ำหน่วยงำน บรรจุอยู่ในระบบ 
eccs



ภัยคุกคามระบบ
เครือข่าย
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

24

• Thread (top 10) ท่ีแพร่ระบำดภำยในมหำวิทยำลัย และ block โดย อุปกรณ์
firewall next gen

• กำรใช้งำน Application (Top10)

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
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• High Severity Intrusions • Medium Severity Intrusions

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


