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สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

1 1 ต.ค. 62 เพ่ิม speed uplink จาก F7 ไป remote sensing จาก 1 Gb. เป็น 
10 Gb.

2 5 .ต.ค.62 เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องส ารองไฟ อาคารC1, F9, สุรพัฒน์ 1, ส่วนกิจการ
นักศึกษา 

3 6 ต.ค. 62 อาคาร F11 มีการดับไฟเพื่อ maintenance ระบบ ส่งผลให้ ups ท่ี
จ่ายไฟเลี้ยง core switch ประจ าอาคาร (Cisco 4503E) จ่ายกระแสไฟฟ้าจน
หมด พบ core switch ประจ าอาคาร (Cisco 4503E) ไม่สามารถท างานได้
ตามปกติเพื่อไฟฟ้ามา และมีอาการ power supply ในเครื่อง 1 ตัว ขณะนี้ใช้
อุปกรณ์ส ารองทดแทนตัวที่เสียในเบ้ืองต้นแล้ว 

4 8 ต.ค.62 อาคารเกษตรภิวัฒน์ไม่มีไฟฟ้า หล่อเลี้ยงตู้ rack จึงท าการประสานงาน
ไฟฟ้าส่วนอาคารเข้าตรวจสอบ-แก้ไข

6 11ต.ค.62 แก้ไข้ policy บน firewall เพ่ือแก้ไขปัญหาโทรผ่านโปรแกรม line 
ไม่ได้

7 25 ต.ค.62 ปลดการ login dot1.x ให้เครื่องผู้สอน โรงเรียนสุรวิวัฒน์  ใช้วิธีการ 
login ผ่าน domain แทน    

5 10 ต.ค.62 เคลีย vlan ของ core switch โรงเรียนสุรวิวัฒน์ (172.16.3.100)ให้
เหลือเฉพาะ vlan ท่ีจ าเป็น

8
25 ต.ค.62 ตั้งค่าอุปกรณ์ microtik ส าหรับควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้อง
แลบ เพื่อบังคับให้ใช้งานเว็บไซต์ elearning.sut.ac.th 

9
25 ต.ค.62 ระบบ conference ส่วนหน้า มีอาการภาพกระตุก แก้โดยการรีบูท
อุปกรณ์ท้ังหมด 



สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

67%

33%

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่าย (LAN) (ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ NAC In-Band -

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 837 คน

รวมท้ังหมด 837 คน 

ที่มา (nac) https://203.158.4.213 / (ise) https://203.158.4.207

100%

วิธีการแบบ NAC In-Band วิธีการแบบ ISE (802.1x)

https://203.158.4.213/
https://203.158.4.207/


สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่ายไร้สาย

1
7 ต.ค.62 access point (เคร่ืองเช่า) บริเวณหอพักสุรนิเวศ s1,s4 ช ารุด
เนื่องจากมดเข้า เจ้าหน้าท่ีได้น าเครื่องส ารองเปลี่ยนทดแทนเรียบร้อยแล้ว

2
8 ต.ค 62 access point (เคร่ืองเช่า) บริเวณหอพักสุรนิเวศ s1 (เคร่ืองเดิม)
ช ารุดเนื่องจากมดเข้าอีกครั้ง น าเครื่องส ารองเปลี่ยนทดแทนเรียบร้อยแล้ว

82%

18%

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ



รายงานการใช้งานระบบเครือขา่ย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก AWN Domestic 5 Gbps,Inter 2 Gbps) Uninet 4Gbps / ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย.62

ที่มา http://mrtg.sut.ac.th



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi

*ท่ีมา http://idm.sut.ac.th/admin



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย eduroam

https://203.158.4.211

https://203.158.4.211/


รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

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



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด

แบ่งตาม ssid สถิติย้อนหลัง 1 เดือน สรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless สงูสดุ 10,294 คน/วนั
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต ่ำสดุ 2,450 คน/วนั 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉล่ีย 7,737 คน/วนั



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

1 7 ต.ค.62 vmserver 5 disk มีปัญหา เบ้ืองต้นท าการแก้ไขโดยการ reboot ท า
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

2 9 ต.ค. 62 vmserver hci47 (drsite) ฟ้อง port network down แต่สามารถ
ท างานได้ตามปกติ รอตรวจสอบอาการ

5 18 ต.ค.62 vmserver hci49 ค้าง (รองรับงานระบบ reg) เบ้ืองต้นท าการแก้ไข
โดยการ reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

11 ต.ค.62 สน.วิทย์ น า server มาติดตั้งท่ีตู้ rack ส านักวิทย์ 1เคร่ือง (Co-
location) จัดสรรหมายเลข ip, ต่อ port lan เข้า switch เรียบร้อยแล้ว

4

6 19 ต.ค.62 แก้ไขปัญหาหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ถูกบล๊อคโดย google แจ้งเตือน
ว่ามีมัลแวร์แฝงอยู่ในเว็บไซต์ 

- ตรวจสอบพบมัลแวร์แฝงอยู่ในเว็บไซต์ technopolis.sut.ac.th/sus/main 
จึงท าการแก้ไข-ปรับ permission เรียบร้อยแล้ว

- ตรวจสอบพบเว็บไซต์ iat.sut.ac.th/crop มีสคริปโฆษณาฝังอยู่ในส่วน 
guestbook จึงท าการปิดการใช้งาน guestbook และ ล้างข้อมุลตาราง 
guestbook เรียบร้อยแล้ว

- ตรวจสอบพบเว็บไซต์ศูนย์เครื่องมือโดน hack พบมีการแทรกข้อความท่ี
หน้าเว็บไซต์ จึงท าการแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบให้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

3 10 ต.ค.62 สร้าง domain controller : surawiwats.local ส าหรับโรงเรียนสุ
รวิวัฒน์ เพื่อให้เครื่องผู้สอน สามารถ join domain ได้ และสามารถตรวจสอบ
เครื่องผู้สอนได้ว่าใครเข้ามาใช้งาน

7 25 ต.ค.62 จัดสรร internet account ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Gap 
Analysis” 13 account ส่วนส่งเสริมวิชาการ

8 27 ต.ค. 62 vmserver 7 disk มีปัญหา เบ้ืองต้นท าการแก้ไขโดยการ reboot ท า
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

9 31 ต.ค. 62 vmserver 25 อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย มีผลกระทบต่อ Nac
Server กระทบผู้ใช้งานประมาณ 85 คน เบื้องต้นท าการแก้ไขโดยปรับเปลี่ยนช่อง
ทางการเข้าสู่ระบบ (Log in) ให้ผู้ใช้งานท่ีได้รับผลกระทบและแนะน าให้ใช้ Wifi



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

การด าเนินการอื่นๆ
• งานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี
• ออก TOR จัดซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายประจ าหน่วยงาน (Edge Switch)
• ออก TOR จัดซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลักประจ างานระบบสารสนเทศ 

(Data Switch)
• ออก TOR จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมส าหรับบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังน้ี

• internet account 40 account

• email account (SUTMail) 59 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 59 account

• vpn account 3 account

• Virtual Application & Desktop 3 account



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

14%

37%

38%

11%

Vmserver  มีปัญหา 

งานตามระบบแจ้งซ่อม

จัดสรร Account ระบบสารสนเทศแบบ online

อ่ืนๆ



สรุปการด าเนนิการบนระบบโทรคมนาคม

1%

25%

74%

งานบริการ งานซ่อมบ ารุง

1 วันท่ี 3 ตุลาคม 2562  เหตุระบบโทรศัพท์ส่วนหน้าใช้งานไม่ได้  ทางผู้ดูแลระบบ
ได้หาสาเหตุของปัญหา พบว่าเส้นทาง routing ระบบโทรศัพท์เช่ือมต่อกับอยู่ท่ี
ลิงค์เช่าอินเตอร์เน็ตส ารอง  ซึ่งหมดสัญญาจึงท าให้ใช้งานไม่ได้ ทางผู้ดูแลระบบได้
ท าการ config routing  ให้ระบบโทรศัพท์มาเชื่อมต่อที่ลิงค์เช่าอินเตอร์เน็ตใหม่   
สามารถใช้งานได้ปกติ มีระยะ Downtime ประมาณ 1 ชั่วโมง 



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

สถานะการณ์ไวรัสและมัลแวร์ที่แพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย โดย อุปกรณ์ IPS (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

(ที่มา : Sourcefire https://203.158.4.43)



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

สถานะการณ์ไวรัสและมัลแวร์ที่แพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย โดย อุปกรณ์ IPS (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

(ที่มา : Sourcefire https://203.158.4.43)



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• Intrusions By Severity
• Critical High and Medium Intrusions Timeline

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



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• Thread (top 20) ที่แพร่ระบาดภายในมหาวิทยาลัย และ block โดย อุปกรณ์
firewall next gen • การใช้งาน Application (Top20)

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

https://203.158.4.195

https://203.158.4.195/


ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• Intrusions By Types • Critical Severity Intrusions

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



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• High Severity Intrusions • Medium Severity Intrusions

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



ภัยคุกคามระบบเครอืข่าย

• Intrusion Victims • Intrusion Sources

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



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• Intrusions Blocked

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



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• Summary of Application Traffic by Risk • Applications by Total Bandwidth

การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน REG และ Finance



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• 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



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• Intrusion Events by Application • Top Intrusion Events

การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน REG และ Finance


