
รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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สรุปการด า เนินการบน
ระบบเครือข่าย SUTNET
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• 1 ส.ค.63 เกิดไฟดับท่ีอาคารเรียนรวม 1-2 เมื่อเวลา 8.05-9.15 น. 

ท าให้ระบบเครือข่าย-ระบบเครือข่ายไร้สาย บริเวณนั้นไม่สามารถใช้

งานได้ชั่วคราว 

• 7 ส.ค.63 เกิดไฟดับท่ีอาคารวิจัย เวลา 17.55น. ท้ังนี้ไม่ส่งผลกระทบ

ต่อเครือข่ายหลัก และห้อง internet datacenter แต่ อุปกรณ์ 

switch อาคารวิชาการ2 มีผลกระทบ และไม่สามารถรันขึ้นได้เมื่อไฟ

มาเนื่องจากไฟโหลดเยอะท าให้เบรคเกอร์ทริปลง ทั้งนี้ได้ด าเนินการ

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

• 13 ส.ค.63 ส่วนหน้าแจ้งมีการดับไฟตึก เพื่เปล่ียน breaker power 

ท าให้ไม่สามารภใช้งานระบบเครือข่ายได้ตั้งแต่เวลา 16.30-24.00น.

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

• 14 ส.ค. 63 เกิดไฟดับเมื่อเวลา 3.30 น. อุปกรณ์ ATS ไม่ท างาน ท าให้ 

ups ส่งกระแสไฟเลี่ยงห้อง data center จดหมด ท าให้ระบบ internet 

และระบบสารสนเทศทั้งหมด down ตั้งแต่เวลา 4.00-9.30น.

• 17 ส.ค. 63 เดินสายแลนอาคาร 80 พรรษา 1 จุด บริเวณเครื่องผู้สอน  

แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ zoom สะดุด เนื่องจากมีการแย่ง

ช่องสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย

• 17 ส.ค.63 8.30 น. ตรวจพบระบบเครือข่ายอาคาร c1 ใช้งานไม่ได้

ชั่วคราว จากปัญหาหนูกัดสายpatch และสาย utp ฝ่ายได้ด าเนินการ

แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา 9.00น.  

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
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• 19 ส.ค.63 แก้ไข switch ของอาคารประปา, s13 

• 20 ส.ค.63 ตรวจสอบพบสาย utp ขาดที่หอพัก s8 ส่งผลให้ตู่

คืนหนังสือศูนย์บรรณสารฯที่ S4,S8 ไม่ได้ ip

• 24 ส.ค.63 ไฟดับที่อาคารวิจัย จากส่วนอาคารท าการทดสอบ

ระบบไฟ ท าให้ internet และระบบสารสนเทศทั้งหมดไม่

สามารถใช้งานได้ชั่วคราวตั้งแต่เวลา 18.30-20.00น. 

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

59%

41%

งานซ่อมบ ารุง อื่นๆ



g5436458

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครอืข่าย (LAN) 
(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

5

วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 1005 คน

ที่มา (ise) https://203.158.4.207

https://203.158.4.207/


สรุปการด าเนินการบน
ระบบเครือข่ายไร้สาย
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• 20 ส.ค.63 พบ accesspoint (ระบบเช่า) หอ S4  เสีย 1ตัว จากมด

เข้าไปท ารัง -เปลี่ยน access point ทดแทนตัวที่ช ารุดเรียบร้อยแล้ว

• 26 ส.ค.63 ติดตั้ง accesspoint ชนิด outdoor อาคาร C2 -ชั้น2 

เพิ่ม 1 ตัว

• เปลี่ยน Switch R1- R8

• เปลี่ยนเส้นทางการเชื่อมต่อไฟเบอร์งานรปภ. จากเดิมที่โยงมาจาก
S15 เป็นโยงมาจาก อาคาร A

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

38%62%

งานซ่อมบ ารุง อ่ืนๆ

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย
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รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย

Internet Gateway Traffic

8

Internet Gateway Traffic

*ทางออก AWN Domestic 5 Gbps,Inter 2 Gbps) Uninet 10 Gbps / ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.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 

10

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย eduroam

https://203.158.4.211

https://203.158.4.211/
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 

11

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

https://203.158.4.211

https://203.158.4.211/
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 

12

สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด
แบ่งตาม ssid สถิติย้อนหลัง 1 เดือน สรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless สูงสุด 12,741 คน/วัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต่ าสุด 5,509  คน/วัน 

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉลี่ย 10,179 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 ส.ค.63 เพ่ิมบัญชีรายชื่อนศ.ใหม่ (รอบท่ี5) เข้าสู่ระบบ active 
directory

• 2 ส.ค.63 ปรับ server: web4.sut.ac.th ให้สามารถรองรับผู้ใช้งาน

ได้มากขึ้นระดับ 1000 คน , ปรับค่า timeout, เพิ่ม memory-cpu

เพ่ือรองรับ app mydesk.sut.ac.th ของมหาวิทยาลัย 

• 3 ส.ค.63 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 8 มีอาคารค้าง ไม่สามารถใช้

งานได้ตามปรกติ แก้ไขด้วยการ reboot เคร่ืองใหม่ ท้ังนี้ไม่มี

ผลกระทบกับระบบสารสนเทศ

• 4. ส.ค.63 เปลี่ยน ups ขนาด 40 kva 2 ตัว ส่งผลให้ระบบ

สารสนเทศบางส่วน (reg, web loadbalance, authen wifi ) ไม่

สามารถใช้งานได้ชั่วคราวตั้งแต่เวลา 14.38-16.30 น.

• 5.ส.ค.63 จัดสรร virtual server เพ่ือรองรับระบบสารสนเทศของหลักสูตร
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ mecha-new-growth.sut.ac.th, IP address : 
203.158.7.76, CPU 4 vcpu, Memory 8 gb, Disk 80 Gb, 
ระบบปฏิบัติการ : windows server 2019 (datacenter) (64 bit)

• 6.ส.ค.63 vmserver hci12 ค้างไม่สามารถใช้งานได้ตามปรกติ แก้ไขด้วย
การ reboot เคร่ืองใหม่ ท้ังนี้ไม่มีผลกระทบกับระบบสารสนเทศ

• 10 ส.ค.63 vmserver hci9 ค้างไม่สามารถใช้งานได้ตามปรกติ แก้ไขด้วย
การ reboot เคร่ืองใหม่ ท้ังนี้ไม่มีผลกระทบกับระบบสารสนเทศ

• 17ส.ค. 63 จัดสรร intertnet account สตง 15 account

• 19 ส.ค.63 แก้ไขระบบ vdi จากเหตุไฟดับ เมื่อวันท่ี 14 ส.ค. ท าให้เครื่อง 
virtual server บางเครื่องไม่สามารถท างานได้- pool ไม่สามารถ 
provision ได้ตามปกติ 
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สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

• 19 ส.ค.63 virtual server : 203.158.7.26 ไม่สามารถใช้งาน 
remote desktop ได้ท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

• 20 ส.ค.63 จัดสรร vpn account ส าหรับผู้พัฒนาระบบ QA 5 
account

• 24 ส.ค.63 recovery ข้อมูล vm server : 203.158.7.71 ของศูนย์
บรรณสาร มีการร้องขอให้ท าการ recovery เนื่องจากข้อมูลสูญหาย 

• 27 ส.ค.63 อนุญาติการเช่ือมต่อ acs (radius server) ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย imdata.sut.ac.th

• 28 ส.ค.63 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย hci 12 (dr-site) ค้าง แก้ไข
ด้วยการ reboot เคร่ืองใหม่ ท้ังนี้ไม่มีผลกระทบกับระบบสารสนเทศ

account หมายเหตุ
149004 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

146006 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

263053 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

240041 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

563427 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

237036 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

551051 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

ปิดบัญชี internet account ดังนี้
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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 100

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

14

vpn account 9

HPCC acount 1

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) 3

Virtual Application & Desktop 23

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 18 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 18 account
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3%

0%

44%

9%

44%

จัดสรร virtual server จัดสรรพื้นที่ website จัดสรร account

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ

สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center



สรุปการด าเนินการบนระบบ
โทรคมนาคม
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สรุปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ 
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สรุปการด าเนินการบนระบบ โทรคมนาคม

100%

0%

งานซ่อมบ ารุง อื่นๆ



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
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• เชคข้อมูลครุภัณฑ์ โปรแกรมลิขสิทธิ์ที่ฝ่ายใช้งานปัจจุบัน

• วิเคราะห์ข้อมูล gap analysis ฝ่ายโครงสร้างฯ

• ส่งข้อมูลความเสีย่งของมหาวิทยาลัย (แผนการบริหารความ

เสี่ยงด้านสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย)

สรุปการด าเนินการอื่นๆ



ภัยคุกคามระบบ
เครือข่าย
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย
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• 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

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
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• 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


