
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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• 13 ก.ค.63 อุปกรณ์ switch ส่วนประสานงานมทส-กทม. เสีย 1 ตัว

ส่งผลให้ระบบ internet และระบบโทรศัพท์ส านักงานไม่สามารถใช้

งานได้ชั่วคราว แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ conference ท้ังนี้

เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงานฯ ได้ส่งอุปปกรณ์ท่ีเสียมาท่ีศูนย์

คอมพิวเตอร์ และศูนย์ฯได้ท าการเปลี่ยนอุปกรณ์ switchใหม่ทดแทน

ตัวที่เสียเรียบร้อยแล้ว

• 15 ก.ค.63 uninet ขอเข้าพื้นท่ี ห้อง internet data center เพ่ือ

ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายฝั่ง uninet

• 16 ก.ค.63 ระบบรางน้ าอาคารโรงอาหารชั้น 3 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 

แตก รั่วซึม มีผลท าให้ฝ้าถล่ม มีน้ าไหลใส่ตู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบ

เครือข่าย ท าให้ระบบเครือข่ายบริเวณชั้น3 ไม่สามารถใช้งานได้

ชั่วคราว 

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

• 16 ก.ค.63 มีการทดสอบสัญญาณระบบ conference ระหว่างห้อง

ประชุม ส่วนประสานงานมทส-กทม. และห้องประชุมอาคารบริหาร

ผลการทดสอบพบว่า มีการใช้งาน internet ประมาณ 16 Mbps/sec 

ซึ่งไม่เต็มช่องสัญญาณ (150 Mbps/sec)

เคสท่ี 1 ผลการทดสอบจากห้องประชุมวัจนสาร (bkk) ->ห้องประชุม

สารนิเทศ ไม่มีปัญหาสัญญาณภาพและเสียง

เคสท่ี 2 ผลการทดสอบจากห้องประชุมพจนสาร (bkk) (อุปกรณ์ 

conference เก่า) ->ห้องประชุมสารนิเทศ มีปัญหาสัญญาณภาพ 

สัญญาณเสียงปกติ

เคสท่ี 3 ผลการทดสอบจากห้องประชุมพิทยสาร (bkk) ->ห้อง

ประชุมสารนิเทศ ไม่มีปัญหาสัญญาณภาพและเสียง

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
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เคสท่ี 4 ผลการทดสอบจากห้องประชุมคุณสาร (bkk) ->ห้องประชุม

สารนิเทศ ไม่มีปัญหาสัญญาณภาพและเสียง

และผลการทดสอบจาก AIS ซึ่งตรวจสอบด้วยการส่ง packet ระหว่าง

โหนดส่วนประสานงานมทส-กทม.และศูนย์คอมพิวเตอร์ พบว่าหัวและ

ท้าย สามารถใช้งานช่องสัญญาณได้เต็ม speed ท่ีความเร็ว 200

Mbps/sec

สรุปปัญหา

1.น่าจะเกิดจาก ตัวอุปกรณ์อุปกรณ์ระบบ conference บางห้องมีความ

ล้าสมัย

2.ระบบสายสัญญาณ utp ท่ีไม่ได้มาตรฐานหลายจุด เนื่องจากการเข้า

หัวต่อไม่สมบูรณ์ (จากการตรวจสอบของคุณณัฐวัฒน์ ท่ีเดินทางไป

ตรวจสอบ ณ วันท่ี 24 ก.ค. 63 ท่ีผ่านมา) 

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

การแก้ไขปัญหา
1.ด้านอุปกรณ์ conference ทราบว่า ส่วนประสานงานมทส-กทม.ได้มี
การเปลี่ยนอุปกรณ์ conference ชุดใหม่ทดแทนชุดเก่าเรียบร้อยแล้ว
2.ด้านระบบสายสัญญาณ ฝ่ายฯ ได้ท าเรื่องจัดซื้อสายส าเร็จรูป เพ่ือ
ทดแทนระบบสายสัญญาณชุดเก่าท่ีไม่ได้มาตรฐาน และเมื่อได้รับ
สายสัญญาณเรียบร้อยแล้วจะท าการเปลี่ยนทดแทน และมีการติดตามผล
อีกครั้ง 

• 16 ก.ค.63 upgrade อุปกรณ์ switch ระหว่างอาคารศูนย์เครื่องมือ 
F1และ F3 ท าให้ระบบเครือข่ายระหว่างอาคารสามารถรองรับด้วย
ความเร็ว 10 Gbps/sec 

• 17 ก.ค.63 เปลี่ยนอุปกรณ์ core switch ของอาคารศูนย์เคร่ืองมือ 
F2 

• 20 ก.ค.63 uninet เข้าพื้นท่ี ห้อง internet data center เพ่ือ MA 
ระบบสาย fiber optic

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
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งานซ่อมบ ารุง อ่ืนๆ
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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครอืข่าย (LAN) 
(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

6

วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 993 คน

ที่มา (ise) https://203.158.4.207

https://203.158.4.207/


สรุปการด าเนินการบน
ระบบเครือข่ายไร้สาย
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• 8 ก.ค.63 เปลี่ยน access point ที่ส านักงานส่วนอาคาร 1 ตัว 
ทดแทนตัวที่ช ารุด

• 13 ก.ค.63 ติดตั้ง access point เพิ่ม 1 จุด บริเวณอาคาร
ศูนย์เครื่องมือ 5 (F5105) ตามที่ได้รับร้องเรียนว่าสัญญาณ
อ่อน มีผลกระทบต่อการใช้งาน

• 16 ก.ค.63 

- ติดตั้ง access point เพิ่ม 1 จุด บริเวณอาคารสุรพัฒน์ 5
- ติดตั้ง access point เพิ่ม 2 จุด บริเวณส่วนอาคาร 

(landscapes,activity)
- ติดตั้ง access point เพิ่ม 1 จุด บริเวณสวนเกษตร

amphitheater 
- ติดตั้ง access point เพิ่ม 1 จุด บริเวณอาคารโบรอนชั้น 1
- ติดตั้ง access point เพิ่ม 1 จุด บริเวณอาคาร c ชั้น2 

(transportation)

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

• 17 ก.ค.63 

- ติดตั้ง access point เพิ่ม 1 จุด บริเวณอาคารอาคาร
โบรอนชั้น 2

- ติดตั้ง access point เพิ่ม 1 จุด บริเวณอาคารสุรพัฒน์ 3 
ชั้น 1

- ติดตั้ง access point ทดแทนตัวที่เสีย 1 จุด บริเวณอาคาร
ศูนย์เครื่องมือ F10 

• 20 ก.ค.63 

- ติดตั้ง access point เพิ่ม 1 จุด บริเวณส่วนอาคาร
(Electric)      

- ติดตั้ง access point เพิ่ม 1 จุด บริเวณส านักงานรปภ. 
(security office)

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย
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• 24 ก.ค. 63 พบ access point เสีย 3 ตัว บริเวณหอพัก s1-
1330, หอพัก s5, ส่วนอาคารงาน store ท าการส่งเคลม
เรียบร้อยแล้ว

• 30 ก.ค.63 – ติดตั้ง access point เพิ่ม 1 จุด บริเวณอาคาร
สุรพัฒน์ 2 (surapat2-dbg-office)

• 31 ก.ค.63 – ติดตั้ง access point เพิ่ม 1 จุด บริเวณอาคาร
ประลอง

- ติดตั้ง access point ทดแทนตัวเก่า 1 จุด 
บริเวณอาคารศูนย์เครื่องมือ F11 ชั้น 1 (f11-fl1-training)

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

25%

75%

งานซ่อมบ ารุง อ่ืนๆ
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รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย

Internet Gateway Traffic

10

Internet Gateway Traffic

*ทางออก AWN Domestic 5 Gbps,Inter 2 Gbps) Uninet 4Gbps / ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค.63

ที่มา http://mrtg.sut.ac.th



g5436458

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 

11

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

12

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย eduroam

https://203.158.4.211

https://203.158.4.211/
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 

13

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

https://203.158.4.211

https://203.158.4.211/
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 

14

สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด
แบ่งตาม ssid สถิติย้อนหลัง 1 เดือน สรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless สูงสุด 8,929  คน/วัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต่ าสุด 2,699  คน/วัน 

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉลี่ย 6,314 คน/วันhttps://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 ก.ค.63 เครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่าย HCI15 มีอาคารค้าง ไม่
สามารถใช้งานได้ตามปรกติ แก้ไขด้วยการ reboot เครื่องใหม่ 
ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบกับระบบสารสนเทศ 

• 2 ก.ค.63 จัดสรร certificate ส าหรับเว็บไซต์ส านักเกษตร 
https://iat.sut.ac.th

• 10 ก.ค.63 จัดสรร internet account 60 account ส าหรับ
นักเรียน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว. เทคโนธานี
(ม.4)

• 8 ก.ค.63 จัดสรร virtual server เพื่อรองรับระบบสารสนเทศ
ของส านักวิชาแพทยศาสตร์ imdata.sut.ac.th 
ระบบปฏิบัติการ : Centos8.0 (64 bit)  ,IP address : 
203.158.7.75, CPU 4 vcpu, Memory 4 gb, Disk 200 Gb

• 13 ก.ค.63 พบ fake email ส่งถึงผู้ใช้งานระบบ sutmail
หลายท่านจากภายนอก และมีการหลงเชื่อและกรอกข้อมูล
ส่วนตัวใน fake mail ท าให้ email account โดนhack จ านวน 
1 ราย และ hackerได้ใช้ email account ของผู้ที่หลงเชื่อกระ
จาก fake mail ต่อ ทั้งนี้ได้ท าการ block mail ฉบับดังกล่าว
จากภายนอกเรียบร้อยแล้ว และปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้ที่
หลงเชื่อชั่วคราว ติดต่อผู้ใช้งานเพื่อแจ้งข้อมูลและวิธีการสังเกตุ 
fake mail พร้อมท าการเปลี่ยน password ใหม่ 

• 13 ก.ค.63 ตรวจสอบการ hack ระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์เทคโน
ธานี มีการพยายามเข้าถึงช่องโหว่ของระบบจากต่างประเทศ จึง
รายงานข้อมูลตามที่ได้มีการตรวจสอบ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
ทราบแล้ว

• 13 ก.ค.63 จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ 
https://dsasystem.sut.ac.th ส าหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ส่วนกิจการนักศึกษา

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

• 16 ก.ค.63 patch เครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่ายประเภท active 
diceroty ทั้งหมด เพื่ออุดช่องโหว่ ของระบบ หลังได้รับการ
แจ้งเตือนจาก Microsoft 

• 16 ก.ค.63 แก้ไขปัญหา server : ird.sut.ac.th ส่งเมลล์ไม่
ออก

• 17 ก.ค.63 storage netapp fas 3220 รหัสครุภัณฑ์ 6685-
001-02/57/00001-3040000 ซึ่งหมด MA แล้วแจ้งเตือน 
harddisk เสีย 2 ลูก จึงได้ท าการถอด harddisk ออก และ
ปลดออกจากกลุ่ม storage หลัก โดยให้ท าหน้าที่ส ารองข้อมูล
จาก storage หลักแทน และอาจปลดระวางหากมีการเสียของ
harddisk เพิ่ม

• 17 ก.ค.63 power supply อุปกรณ์ nexus switch ของห้อง 
internet data center เสีย 1 ตัว แต่ยังสามารถใช้งานได้

• 18 ก.ค.63 ได้รับแจ้งจากส่วนอาคาร ว่าจะมีการดับไฟ ตั้งแต่
เวลา 13.00-13.30น. บริเวณอาคารวิจัยทั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเครือข่าย

• 22 ก.ค.63 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย 9,13 มีอาคารค้าง ไม่
สามารถใช้งานได้ตามปรกติ แก้ไขด้วยการ reboot เครื่องใหม่ 
ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบกับระบบสารสนเทศ

• 22 ก.ค.63 จัดสรร vpn account ส าหรับผู้พัฒนาระบบของ
ส านักเกษตร จากภายนอก จ านวน 1 account 

• 24 ก.ค.63 ตรวจพบน้ าจากท่อแอร์รั่ว ใต้พื้นลอย ห้อง 
internet data center ไหลซึมไปช้ัน 1 สถาบันวิจัย มี
เจ้าหน้าที่ส่วนอาคารเข้าพื้นที่ เพื่อท าการตรวจสอบแก้ไข 
เรียบร้อยแล้ว 

• 30 ก.ค.63 เพิ่มข้อมูลบัญชีนักศึกษาใหม่ บนระบบ active 
directory (รอบที่ 5 และ 6) ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว
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สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

• 30 ก.ค.63 จัดสรร vpn account ส าหรับผู้พัฒนา
application mydesk.sut.ac.th จากภายนอก จ านวน 1 
account 

• 30 ก.ค.63 แก้ไขปัญหา server web4.sut.ac.th ส่งเมลล์ไม่
ออก เนื่องจากต้ังค่า dns ผิด 

• 31 ก.ค.63 ตรวจสอบปัญหาเว็บไซต์ aworkload.sut.ac.th 
ไม่สามารถใช้งาน certificate ได้ พบversion Protocol ของ
server เป็น TLS1.0 ซึ่ง certificate ปัจจุบันรองรับการใช้งาน 
TLS1.2 จึงไม่ support เว็บไซต์ดังกล่าว ได้ท าการแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบ และแนะน าวิธีการแก้เรียบร้อยแลว้

ปิดบัญชี internet account ดังนี้

account หมายเหตุ
152004 ปิดช่ัวคราว (โดน hack email account)
563053 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)
237035 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)
556044 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)
236061 ปิดช่ัวคราว (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 าเนการ
เรียบร้อย

internet account 84

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

19

vpn account 6

HPCC acount 1

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) -

Virtual Application & Desktop 2

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 38 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 38 account
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3%
3%

34%

6%

54%

จัดสรร virtual server จัดสรรพื้นที่ website จัดสรร account

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ

สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center



สรุปการด าเนินการบนระบบ
โทรคมนาคม

21
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สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม

22

• ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยทดแทน
อุปกรณ์เดิม ประจ าปีงบประมาณปี 2563 ดังน้ี
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สรุปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ 

23
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สรุปการด าเนินการบนระบบ โทรคมนาคม

95%

5%

งานซ่อมบ ารุง อื่นๆ



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
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• ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ฝ่ายโครงสร้างฯ เพื่อ update 

ข้อมูลรายการครุภัณฑ์ประจ าปี 2563

• รายงานข้อมูล aun-qa ปีการศึกษา 2562 ที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย

โครงสร้างฯ

สรุปการด าเนินการอื่นๆ



ภัยคุกคามระบบ
เครือข่าย

27
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

28

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

• การใช้งาน 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

29

• Intrusions By Severity • Critical High and Medium Intrusions Timeline

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

30

• Intrusions By Types • Critical Severity Intrusions

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



31

ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

31

• High Severity Intrusions • Medium Severity Intrusions

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

32

• Intrusion Victims • Intrusion Sources

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

33

• Intrusions Blocked

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

34

• 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

35

• 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

36

• Intrusion Events by Application • Top Intrusion Events

การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน REG และ Finance


