
รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ฝ่ายโครงสร้างพืนฐานและบริการคอมพิวเตอร์



สรุปการดําเนินการ

ระบบเครือขาย SUTnet

ระบบเครือขายไรสาย

ระบบ Internet Data Center

ระบบ โทรคมนาคม



สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
ลําดับท่ี การดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet

1 1 ก.ค.64 ดําเนินการจดัเก็บอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายคอมพวิเตอรและเครื่องโทรศัพท งานเฉพาะกิจ Call Center 

วัคซีนโควิด-19

2 2 ก.ค.64 ตรวจสอบพบระบบเครือขาย R6 ไมสามารถใชงานได เกิดจากอาการเบรกเกอรของอาคารทริปลงเหตุจากไฟตก

ไฟดับ เมื่อนําเบรกเกอรข้ึนระบบเครอืขายสามารถใชงานไดปกติ

3 6 ก.ค.64 ตรวจสอบพบระบบเครือขายอาคารเกษตรภวิัฒน ช้ัน 2 ไมสามารถใชงานได พบปญหาหนกัูดสาย UTP Uplink 

เจาหนาท่ีดําเนนิการเดินสาย UTP ใหม ทําใหสามารถใชงานไดตามปรกติ

4 8 ก.ค.64 ดําเนินการบํารุงรักษา (Maintenance Service Agreement) อุปกรณระบบเครอืขายของศูนยคอมพวิเตอร ประจาํ

อาคารบริหาร ครั้งท่ี 3 

5 9 ก.ค.64 เปลี่ยนอุปกรณเครือขายฯ (Switch) จาก Cisco 2960 (ความเร็ว 10/100) เปน SG350 (ความเร็ว 10/100/1000) 

จํานวน 3 ตัว

1) อาคารโบรอน ช้ัน 2 สํานักงาน

2) สํานักงาน สํานักวิชาแพทยศาสตร ช้ัน 2 อาคารศูนยเครื่องมอื 9

3) สํานักงานศนูยบรรณสารฯ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร 1

6 10 ก.ค.64 Monitor ระบบเครือขายหองประชุมพจนสาร หองประชุมสารนเิทศ จัดเจาหนาท่ี Standby กรณีระบบเครือขายมี

ปญหา เพ่ือรองรับการประชุมสําคัญ ท้ังน้ีระบบเครือขายสามารถใชงานไดตามปกติ ไมพบปญหาใดๆ



สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
ลําดับที่ การดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet

7 10 ก.ค.64 ระบบเครือขายที่หอพัก S2 ไมสามารถใชงานไดเนือ่งจากเกิดไฟดับนานเกิน 20 นาทีทําใหอุปกรณ UPS ที่จาย

ไฟเลี้ยงระบบเครือขายคอมพิวเตอร จนหมดกระแสไฟและดับ เมื่อไฟมาไมสามารถ Start ข้ึนเองได เจาหนาที่ทําการเปดระบบ 

UPS และระบบเครือขายเรียบรอยแลว

8 12 ก.ค.64 ดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณ UPS ระบบเครือขายที่หอพัก S2 เน่ืองจากตัวเดิมไมเก็บไฟ

9 13 ก.ค.64 ตรวจสอบพบสาย Fiber Optic จากปายประชาสัมพันธ หนาประตูหนึ่ง ชาํรุด ที่ระยะ 4.8 กิโลเมตรจากประตูหนึ่ง 

จึงดาํเนินการบรรจใุนแผนจัดจางซอมแซมสาย Fiber Optic โดยใชงบซอมแซมสายจากงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 18 ก.ค.64 บริษัท AIS ทําการ Maintenance ระบบเครือขายคอมพวิเตอรสวนประสานงานมทส-กทม เวลา 23.00-07.00 น. 

ทั้งนี้ไมกระทบผูใชงานระบบเครือขายสวนประสานงานมทส-กทม.

11 19 ก.ค.64 แกไขปญหาอุปกรณ Swtich แฮงคท่ี อาคาร F9 ช้ัน 4

12 22 ก.ค.64 พบสาย Fiber Optic ถูกตนไมลมพาด บริเวณแปลงกัญชาของมหาวิทยาลัย อาจเปนเหตุใหสายขาดได ทําการ

ประสานงานภูมทิศัน สวนอาคาร ทําการตัดก่ิงไมที่ลมเรียบรอยแลว



สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
ลําดับท่ี การดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet

13 23 ก.ค.64 ตรวจสอบพบ Link fiber optic ท่ีเช่ือมตอระบบเครือขายระหวางโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัฯ (อาคาร 24 ชม.) 

มายังอาคารศูนยคอมพวิเตอรพบวาชํารดุ ไดดําเนินการแจงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ ใหดําเนนิการซอมแซมโดยดวน

14 23 ก.ค.64 ตรวจสอบพบ Fiber optic สุรสัมมนาคารจากช้ัน 1 ไปช้ัน 2 ขาด จากการปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคาร ท้ังน้ีเจาหนาที่ได

เดินสาย UTP เพื่อเช่ือมตอระบบเครือขายใหสามารถใชงานไดช่ัวคราวเรยีบรอยแลว และประสานงานผูรับเหมาเพือ่ทราบเพือ่

ดําเนินการซอมแซมสาย Fiber optic ตอไป

15 25 ก.ค.64 ระบบเครือขายไมสามารถใชงานไดช่ัวคราว เน่ืองจากระบบ Internet datacenter ของมหาวิทยาลัยหยุดทาํงาน 

ทําใหผูใชงานไมสามารถ Authen เพื่อยืนยันตัวตนในการใชงานระบบเครือขายได ตั้งแตเวลา 11.12น. – 15.00 น.

16 27 ก.ค.64 พบ Access point อาคาร f9 โดนนํ้าหยดใส จากหลังคารั่ว ทําใหอุปกรณไดรับความเสียหาย ทําการปลด Access 

point ชั่วคราว 



วิธีการ จํานวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 211 คน

รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขาย (LAN) 

(ไมรวมหองปฏิบตัิการคอมฯ)

ที่มา (ise) https://203.158.4.207



สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย
ลําดับท่ี การดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย

1 1 ก.ค.64 สํารวจความแรงของสญัญาณระบบเครอืขายไรสายบรเิวณอาคารเครื่องมือ F9 ช้ัน 2 สํานักงานคณบด ีซ่ึงมีการติดต้ัง 

Access Point จาํนวน 3 ตัว พบวาสญัญาณเครือขายไรสายดังกลาวอยูในระดับด-ีดีมาก -จึงไดประสานงานเจาหนาท่ีเพ่ือทราบ 

และทาํหนังสือตอบกลับสํานักวิชาแพทยศาสตร เพ่ือรับทราบขอมูลเรียบรอยแลว   

2 5-7 ก.ค.64 ดําเนินการเปล่ียนและติดตั้งอปุกรณกระจายสญัญาณระบบเครอืขายไรสาย (Access Point) ชุดใหมบริเวณอาคาร

เรือนพกัสุขนิวาส 1-8

3 9 ก.ค.64 ดําเนนิการยายอุปกรณระบบเครอืขายไรสายของหอพัก S17 (ประกอบดวย Access point 25 ตัว Switch 2 ตัว) ให

อยูในความดูแลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพ่ือความสะดวกในการบรหิารจัดการของโรงพยาบาลฯ

4 9 ก.ค.64 ดําเนนิการติดต้ัง Access point ที่ฟารมมหาวิทยาลัย จํานวน 6 จุด ทดแทน Access point รุนเกาที่ปลดระวาง

5 12 ก.ค.64 เปลี่ยน Access point ที่อาคารหอพักนักศึกษา S3 ทดแทนตัวท่ีเสยี

6 14 ก.ค.64 เปลี่ยน Access point ที่อาคารหอพักนักศึกษา S4,S16 ทดแทนตัวท่ีเสีย

7 16 ก.ค.64 ตรวจวัดระบบความแรงของสัญญาณ Wifi บริเวณหอพักนักศึกษา S13 16 18 ตามโครงการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานระบบเครอืขาย (Digital IT Infrastructure) เฟส 3



สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย

ลําดับท่ี การดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย

8 19 ก.ค.64 สํารวจความแรงของสัญญาณระบบเครือขายไรสายบริเวณอาคารเครื่องมอื F9 ช้ัน 3 หอง F9330  F9332 และช้ัน 4 

หอง F9403 F9404 พบวาสัญญาณอยูในเกณฑดี มีอุปกรณ Access point ติดบริเวณหนาหองดังกลาว เพ่ือรองรับการใชงาน

อยูแลว

9 19 ก.ค.64 ดําเนินการติดต้ัง Access point 2 จุด เพ่ือขยายจุดกระจายสัญญาณบรเิวณอาคารเครือ่งมือ F11 สําหรับ

หองปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส(F11301A) และหองปฏิบัติการอิเล็กทรกนิกสชั้นสูง (F11302A) 

10 20 ก.ค.64 แกไขปญหา ระบบเครื่อขาย Wifi ที่ F6 หองปฏิบัติการเซรามิค

11 22 ก.ค.64 เปลี่ยน Access point   สํานักงานฟารมจํานวน 1 ตัว

12 22 ก.ค.64 เปลี่ยน Access point   S5 จํานวน 1 ตัว



รายงานการใชงานระบบเครือขาย

Internet Gateway Traffic



รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขายไรสาย  
สรุปสถิติจํานวนผูใชงานผานระบบ wireless ท้ังหมด

แบงตาม ssid สถิตยิอนหลัง 1 เดือนสรปุปริมาณผูใชงานตอวัน

 ผูใชงานผานระบบ wireless สูงสดุ 4,577 คน/วัน

 ผูใชงานผานระบบ wireless ต่ําสุด 1,872 คน/วัน 

 ผูใชงานผานระบบ wireless เฉล่ีย 3,286 คน/วัน



สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
ลําดับที่ การดําเนินการบนระบบ Internet Data Center

1 3 ก.ค.64 จดัสรรทรัพยากรเครือ่ง Virtual server สวนอาคาร 203.158.3.33 โดยเพิ่ม Ram 8 Gb และ CPU 8 VCPU และพ้ืนท่ีจัดเก็บ

ขอมูล 200 Gb รองรบัระบบสารสนเทศท่ีขยายตัว

2 8 ก.ค.64 Add Account นักศึกษาใหมปการศึกษา 2564 

3 8 ก.ค.64 ประชาสัมพันธบริการ E-mail สําหรบันักศึกษา

4 15 ก.ค.64 จัดสรร Virtual Server สําหรบัรองรับระบบสารสนเทศสวนทรพัยากรบุคคล หมายเลข IP 203.158.3.38 CPU 4 VCPU, 

Memory 8 Gb พ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูล 1Tb

5 15 ก.ค.64 ตออายุ Crl-list เครื่องแมขาย Intermediate server

6 16 ก.ค.64 แกไขเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย hci 8 มีอาการคางไมสามารถใชงานไดตามปกติ –ไมกระทบระบบสารสนเทศ

7 19 ก.ค.64 แกไขเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย hci 10 มีอาการคางไมสามารถใชงานไดตามปกติ –ไมกระทบระบบสารสนเทศ



สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
ลําดับท่ี การดําเนนิการบนระบบ Internet Data Center

8 19 ก.ค.64 แจงผูดูแลระบบ-ประสานงานเพื่อแกไขปญหา sms server สงขอความไมออก

9 20 ก.ค.64 แจงเตือนผูใชงานระบบ sutmail มิใหหลงเช่ือ-กรอกขอมูลสวนบุคคล เก่ียวกับ Phishing mail ท่ีสามารถสงเขามาในระบบได

10 20 ก.ค.64 เพ่ิมการ Block Phishing Mail บนระบบ Mail Gateway

11 20 ก.ค.64 เปลี่ยน password ผูใชงาน E-mail จํานวน 3 รายเนื่องจากกรอกขอมูล Phishing mail

12 20 ก.ค.64 เพ่ิมบญัชีผูใชงาน Internet account-E-mail account สําหรับบุคลากรโรงพยาบาล จํานวน 3 ราย

13 22 ก.ค.64 พบระบบ sutmail ผูใชงานไมสามารถใชงาน Inbox ไดบางสวน ตรวจสอบพบเครื่อง Virtual server sutmail-ii.sut.ac.th

CPU อยูในระดับสูง จึงทําการ Restart ระบบ ทําใหสามารถใชงานไดตามปรกติ

14 25 ก.ค.64 สวนอาคารทําการดับไฟ และอาจมีไฟตก ไฟดับบอยครั้ง ทําใหระบบปรับอากาศหอง Internet data center มีเบรกเกอรทริ

ปลง ไมสามารถทํางานไดตามปรกติ จนสงผลใหระบบปรับอากาศภายในหองไมทํางาน ทําใหหอง Internet data center มีความรอน

สะสมจนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายไมสามารถทํางานได สงผลใหระบบสารสนเทศ – และระบบ Internet ไมสามารถใชงานไดต้ังแตเวลา 

11.12น. – 15.00 น.



สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
ลําดับท่ี การดําเนนิการบนระบบ Internet Data Center

15 25 ก.ค.64  recovery ขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (virual server) ท่ีไดรับความเสียหาย ดังนี้

vcsa02.sut.ac.th  ขนาดขอมูล 500 Gb ระยะเวลาดําเนินการ 3 ชม

boffice.sut.ac.th ขนาดขอมูล 1.2Tb ระยะเวลาดําเนินการ 7 ชม

A10 loadbalance ขนาดขอมูล 20Gb ระยะเวลาดําเนินการ 1 ชม

16 ปดบัญชี internet account ช่ัวคราว 5 ACCOUNT



สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
สรุปจํานวนผูขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังน้ี

ดําเนการ

เรียบรอย

internet account 24

email account (SUTMail) 

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

23

vpn account 4

HPCC acount -

Web Hosting Account (สวนบุคคล) 2

Web Hosting Account (หนวยงานภายใน) -

Virtualization Desktop Infrastructure (VDI) 4

สรปุจํานวนผูขอ account สําหรับพนกังานใหม รพ.มทส ดังน้ี

• internet account 38 account

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

ปดบัญชี internet account ดังน้ี

จํานวน 

account

หมายเหตุ

5 ปดช่ัวคราว (โดน hack email account) (ควบคมุได)



สรุปการดําเนินการบนระบบโทรคมนาคม

ลําดับที่ การดําเนินการบนระบบโทรคมนาคม

1 1 ก.ค.64 จดัเก็บอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรและเครือ่งโทรศัพท งานเฉพาะกิจ call  center วัคซีนโควิด-19

2 5 ก.ค.64 ติดตั้งโทรศัพท อ.ดร.ญาดา ปนะถา

3 8 ก.ค.64 ระบบโทรศัพทกลุมบานพักและเรือนพักบุคลากร R1-8 ขัดของ เจาหนาที่ดําเนินการเปล่ียนอะไหล (อุปกรณแปลงfiber และ

สาย Patch fiber) ทดแทนอุปกรณตัวที่เสีย ทําใหสามารถใชงานไดตามปรกติ 

4 12 ก.ค.64 แกไขโทรศัพทหมายเลข 4422 สาขาคอมพิวเตอร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 



http://203.158.4.80/telephone

สรุปการดําเนินการบนระบบโทรคมนาคม
สรุปคาใชจายโทรศัพทของหนวยงานตางๆ 



สรุปการดําเนินการอ่ืนๆ
o กําหนด tor งานเดินสายสัญญาณระบบเครือขายคอมพวิเตอรและงานซอมแซม fiber optic งบประมาณ 2564

o ประชุมคณะกรรมการราง Tor  จํานวน 3 ระบบ ดังน้ี 

             การเชาใชสัญญาณ Internet ประจําปงบประมาณ 2565

             การเชาวงจรสัญญาณ Leased Line สําหรับ Video Conference ประจําปงบประมาณ 2565

      การเชาสัญญาณการใชโทรศัพทพ้ืนฐานสําหรบัการติดตอส่ือสารแบบองคกร ประจําปงบประมาณ 2565

o รายงานการตรวจสอบระบบ Backup เว็บไซต beta.sut.ac.th ตอคณะทํางานกํากับเว็บไซตมหาวิทยาลัย พบวามีการทํางานไมสมบูรณ

o รายการตรวจสอบการดําเนินการรกัษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ีสงขอมูลสวนแผนงาน

o นาํสง tor รายการครภุัณฑระบบเครอืขาย ประจําป 2565 งบแผนดิน สงขอมูลสวนแผนงาน

o สงรายงาน sar ที่เก่ียวของกับฝายโครงสรางฯ ตามเกณฑ AUN-QA ปการศึกษา 2563

o จัดทาํแผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน (ฉบับปรับปรุงขอมลู พ.ศ.2564) เพ่ือรายงานในผลการดําเนนิงานความเส่ียงของมหาวิทยาลยั ประจําไตรมาส 4

o พิจารณารายการอุปกรณระบบเครือขายประจําอาคาร digital โดยการประชุมผานระบบ zoom

o พัฒนาระบบแจงเตือนกรณเีจาหนาที่ไมไดทําการประเมิณ netcovid โดยจะมีการแจงเตือนผานระบบ line

o ประสานงานขอเอกสารใบเสนอราคาระบบ pdpa –AIS

o ประสานงานขอเอกสารใบเสนอราคาเชาวงจร internet บริษัท true และ AIS
0



สรุปการดําเนินการอ่ืนๆ

0

o  ขอมลู performance agreement  เก่ียวกับการวัดระดับความพึงพอใจระบบ vdi ใหฝายบริหารงานท่ัวไป

o  แกไข-ปรับปรุงระบบครภุัณฑ ศูนยคอมพิวเตอร รองรับผูใชงานทุกฝาย

o  ปรับปรุงระบบ e-meeting 

o  ทาํรายงานผลการดําเนินงานของฝายประจําเดือน กรกฎาคม 2654

o  ทาํหนังสือบันทึกขอความเสนอผูบริหารลงนาม

o  เตรียมเอกสารตรวจรับสําหรับกรรมการตรวจรับลงนาม จากสวนพัสดุ

o  ประสานและรวบรวมเงินสวนกลางของฝายฯ นําสงเลขานุการคณะทํางานบรหิารเงินสวนกลางศูนยคอมพวิเตอร

o  ประชุมคณะทํางานตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย



ภัยคุกคามระบบเครือขาย



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : Fortinet
 (ขอมลู 1 เดือนยอนหลัง)

https://203.158.4.195

การใชงาน Application (Top10)

และ block โดย อุปกรณ firewall next gen

Threats (top 10) ที่แพรระบาดภายในมหาวิทยาลัย 



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : Fortinet 
(ขอมลู 1 เดือนยอนหลัง)

Critical High and Medium Intrusions TimelineIntrusions By Severity



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : Fortinet 
(ขอมลู 1 เดือนยอนหลัง)

Critical Severity IntrusionsIntrusions By Types



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : fortinet 
(ขอมลู 1 เดือนยอนหลัง)

Medium Severity IntrusionsHigh Severity Intrusions



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : fortinet 
(ขอมลู 1 เดือนยอนหลัง)

Intrusion SourcesIntrusion Victims



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : fortinet 
(ขอมลู 1 เดือนยอนหลัง)

Intrusions Blocked



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : Fortinet
 สาํหรับโซน REG และ Finance

Top Applications by SessionsTop Applications by Bandwidth



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : Fortinet
 สาํหรับโซน REG และ Finance

Intrusion VictimsIntrusions Detected



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : Fortinet
 สาํหรับโซน REG และ Finance

Top Sources of SSL VPN Tunnels by BandwidthIntrusion Sources



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : Fortinet
 สาํหรับโซน REG และ Finance

Events by DateEvents by Severity


