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สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

1 1 พ.ย.62 แก้ไขระบบ printer ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากระบบ authen nac
cisco  ได้รับความเสียหาย แก้ไขโดยการแก้ค่า config ของ printer ใหม่

2 เปลี่ยนแปลงระบบ authen ท่ีฟาร์มมหาวิทยาลัย และสุรสัมนาคาร จากระบบ nac
cisco ท่ีได้รับความเสียหาย เป็นระบบ web login และ .dot1x แทนระบบเดิม

3 4 พ.ย. 62 ตรวจสอบพบ traffic internet ไม่ออกทางช่องทาง ais ตรวจสอบพบ
ปัญหา bgp routing ท่ีตัว router ของมหาวิทยาลัย แก้ไขโดยการ clear all 
bgp

4 20 พ.ย.62 ตรวจสอบพบ traffic ท่ีออกผ่านช่องทาง uninet มีอาการหน่วง จึง
บังคับ traffic internet ออกช่องทาง ais ท้ังหมด โดย uninet แจ้งว่ามีหลาย
เส้นทางของ uninet ขาดจึงส่งผลกระทบต่อการใช้งาน

6 23 พ.ย. 62 เจ้าหน้าท่ี ais เข้าตรวจสอบ link internet ระหว่าง ส่วน
ประสานงานมทส-กทมและมทส โดยมีการปรับ config ของ ais จาก half 
duplex เป็น full duplex และมีการปรับ routing ของ switch cisco 6509 ให้
กระชับขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาระบบ conference ส่วนหน้า มีอาการภาพกระตุก 
เมื่อทดสอบการ upload / download แล้วมี speed ที่ดีขึ้น 

7 26 พ.ย. 62 ซ่อมสาย fiber optic ท่ี link จากสุรพัฒน์ 2 ไปยัง สถานี
วิทยุกระจายเสียง (Fm Tower) ท่ีขาดเมื่อ ต.ค. 62

5 22 พ.ย. 62 load balance traffic ออกช่องทางท้ัง 2 ตามปกติ 

8
26 พ.ย.62 หน่วยงานพัสดุแจ้งว่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์บางเครื่องเข้าเว็บระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่ได้ ตรวจสอบพบระบบ dns ค้าง เมื่อรีบูท dns ท าให้
สามารถใชเงานได้ตามปกติ



สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

71%

29%

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่าย (LAN) (ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ NAC In-Band -

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 882 คน

รวมท้ังหมด 882 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
5 พ.ย 62 อาคารโบรอน ผู้ใช้งานแจ้งว่าไม่สามารถใช้งานระบบ wireless ได้ 
ตรวจสอบมี traffic ผ่านระบบมากผิดปกติ จนท าให้ผู้ใช้งานบางเครื่องไม่สามารถ
ได้รับหมายเลข ip ได้ ตรวจสอบพบเครื่องผู้ใช้งานบางท่านติดไวรัส ส่ง packet 
ก่อกวนระบบ จึงท าการ ก าลัดไวรัส ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2
8 พ.ย. 62 access point (เคร่ืองเช่า) บริเวณหอพักสุรนิเวศ s4 ช ารุดเนื่องจาก
มดเข้า เจ้าหน้าท่ีได้น าเครื่องส ารองเปล่ียนทดแทนเรียบร้อยแล้ว

3
11 พ.ย.62 ผู้ใช้งาน wireless โซน office เทคโนธานี แจ้งว่า internet ช้าจนไม่
สามารถท างานได้ ตรวจสอบพบความผิดปกติที่ตัว access point มีเสาไม่ครบ 
เมื่อน าเสามาติดตั้งและ test speed พบว่ามีความเร็วมากขึ้น สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

4
14 พ.ย.62 รับเร่ืองจากนักศึกษาแจ้งว่าระบบเครือข่ายไร้สาย โซนหอพัก s7 ไม่
สามารถใช้งานได้ ใช้งานแล้วหลุด ตรวจสอบพบ AP speed วิ่ง 100 Mbps จึง
ท าการเข้าหัวสาย utp ใหม่ ท าให้ speed เพื่อเป็น 1 Gb ทดสอบใช้งานได้
ตามปกติ  

5
19 พ.ย.62 Config อุปกรณ์ wireless เพ่ือปล่อยสัญญาณ true wifi เข้ามา
ภายในมหาวิทยาลัยจ านวน 407 ap ตามสัญญาเช่าของบริษัทกับมหาวิทยาลัยฯ 
โดยเริ่มต้นปล่อยสัญญาณวันท่ี 25 พ.ย.62 (สัญญาเช่า 2 ปี เร่ืม 1 ธ.ค.62- 30 
พ.ย.64)

6
20 พ.ย. 62 access point (เคร่ืองเช่า) บริเวณหอพักสุรนิเวศ s4 ช ารุดเนื่องจาก
มดเข้า เจ้าหน้าท่ีได้น าเครื่องส ารองเปลี่ยนทดแทนเรียบร้อยแล้ว

7
ติดตั้ง access point เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับงานพระราชทานปริญญาบัตร จ านวน 
3 จุดดังนี้
- หน้าห้องรับรอง 1 จุด
- ฝ่ายรายงานตัวบัณฑิต 1 จุด
- ห้องขายของท่ีระลึก 1 จุด
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8
การขยายระบบเครือข่ายฯ (ชั่วคราว งานเฉพาะกิจ)

ขยายเครือข่ายฯ ชั่วคราว จุดลงทะเบียนบัณฑิต หน่วยงานศูนย์บริการการศึกษา 
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2

- Cisco SG300 จ านวน 1 เคร่ือง เช่ือมต่อที่ระดับบนด้านหลัง เพื่อเชื่อมต่อ 
Server ทะเบียนบัณฑิตเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต

- Access Point จ านวน 1 เคร่ือง เพื่อเชื่อมต่อระบบ WIFI ภายในวงเพื่อ
เชื่อมต่อเข้ากับ Server ทะเบียนบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ 14 เครื่อง)

9
การปรับปรุงระบบเครือข่ายฯ (ถาวร)
ปรับปรุงการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ AP ท่ีส านักงานส่วนอาคาร อาคารสุรพัฒน์ 2 
โดยใช้ Adaptor Power POE ช่วย เนื่องจากสาย UTP ยาวเกิน 100 เมตร (ยาว 
155 เมตร)

57%

43%

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ



รายงานการใช้งานระบบเครือขา่ย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก AWN Domestic 5 Gbps,Inter 2 Gbps) Uninet 4Gbps / ข้อมูล ณ วันที่ 28 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 11,444 คน/วนั
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต ่ำสดุ 1,668 คน/วนั 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉล่ีย 7,416 คน/วนั



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

1 6 พ.ย.62 พบเว็บไซต์มหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้าใช้งานได้ โดยติด block 
website จาก google แจ้งเตือนพบ มัลแวร์ในระบบ ตรวจสอบพบเว็บไซต์ 
http://technopolis.st.ac.th/sus/main มี link url ซึ่งอาจมี link มัลแวร์แอบ
แฝงในระบบ จึงท าการลบ url ดังกล่าวออกจากระบบและท าการส่ง 

2 3 พ.ย.62 vmserver 3,4 ฟ้อง disk มีปัญหา เบ้ืองต้นท าการแก้ไขโดยการ 
reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

5 ท าการตรวจสอบไวรัสและมัลแวร์ทุกเว็บไซต์ เพ่ือป้องกันการ block จาก google 

6 พ.ย.62 พบเว็บไซต์มหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้าใช้งานได้ โดยติด block 
website จาก google แจ้งเตือนพบ มัลแวร์ในระบบ ตรวจสอบพบเว็บไซต์ 
http://technopolis.st.ac.th/sus/main มีlink url ซึ่งอาจมี link มัลแวร์แอบ
แฝงในระบบ จึงท าการลบ url ดังกล่าวออกจากระบบและท าการส่ง request ให้ 
google ตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือ approve ผ่านแล้วจึงสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้
ตามปกติ

4

6 ท าการติดตั้งโปรแกรม antivirus Symantec ลงบนระบบ web server เพื่อ
ก าจัดไวรัสและมัลแวร์ในระบบ

3 4 พ.ย.62 vmserver 9 ฟ้อง disk มีปัญหา เบ้ืองต้นท าการแก้ไขโดยการ reboot 
ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

7 12 พ.ย.62 จัดสรร internet account โครงการนักศึกษาพันธ์ใหม่ 80 account 

8 12 พ.ย. 62 การจัดสรร virtual server ส าหรับทดแทนเคร่ือง server 
203.158.0.202 (windows 2016) CPU 4 vcpu, Memory 8 gb, Disk C:\ 100 
Gb   E:\ 160 Gb F:\160 Gb

9 13 พ.ย.62 จัดสรร internet accout -vpn account 64 account ส าหรับ
อาจารย์ทันตแพทย์ (อาจารย์ภายนอก)

10 13 พ.ย.62 แก้ไขระบบ @SUT-Guest โดยเพิ่มการส่งเมลล์แจ้งผู้ดูแลระบบ ให้
ทราบว่าใครเข้ามา generate internet account บ้าง

11 13 พ.ย. 62 แก้ไขระบบ @SUT-Wifi โดยเพิ่มการตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้งานใน
ระบบ ซึ่งจะสามารถ track ได้ว่าใครเป็นเจ้าของอุปกรณ์ และน าอุปกรณ์มาใช้
งานมื่อไหร่

http://technopolis.st.ac.th/sus/main มี
http://technopolis.st.ac.th/sus/main มี
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12 13 พ.ย.62 ปรับปรุงระบบ mysql cluster ท่ีท าหน้าท่ีเป็นฐานข้อมูลระบบ 
@sut-wifi ให้สามารถรองรับ connection ให้มากกว่าเดิม

13 14 พ.ย.62 vmserver 8 ฟ้อง disk มีปัญหา เบ้ืองต้นท าการแก้ไขโดยการ 
reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

16 20 พ.ย.62 vmserver 5 ฟ้อง disk มีปัญหา เบ้ืองต้นท าการแก้ไขโดยการ 
reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

18 พ.ย. 62 ตรวจสอบเว็บไซต์ it2.sut.ac.th พบสแปมโฆษณาจ านวนมาก แฝง
อยู่ในระบบ webboard จึงแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ท าการลบโฆษณาเรียบร้อยแล้ว 

15

17 25 พ.ย.62 generate internet account ส าหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร 
500 account (ใช้กับสัญญาณ @SUT-Guest)

14 15 พ.ย.62 แจ้งเตือนระบบ ais cloud จะหมดอายุการใช้งาน โดยจะหมดอายุ
การใช้งานเมื่อ 30 พ.ย.62

18 26 พ.ย.62 แก้ไขระบบ vdi เนื่องจากพบ warning จากระบบ ระบุว่าพบ
ข้อผิดพลาดจากระบบเกี่ยวกับทรัพยากรการแสดงผล graphic จึงแก้ไข image 
ของ vm ใหม่โดยเพิ่มทรัพยากร ram และ

19 26 พ.ย.62 แก้ไขระบบ vdi เนื่องจากพบ warning จากระบบ ระบุว่าพบ
ข้อผิดพลาดจากระบบเกี่ยวกับทรัพยากรการแสดงผล graphic จึงแก้ไข image 
ของ vm ใหม่โดยเพิ่มทรัพยากร ram และลง driver การ์ดจอใหม่ , join 
domain และสร้าง pool ขึ้นมาใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการทดสอบระบบ
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การด าเนินการอื่นๆ
• จัดประชุมคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) 

เช่าอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย 
(Digital IT Infrastructure)  ระยะท่ี 2

• ร่างโครงการเฝ้าระวังระบบบริการดิจิตอลอินฟราสตักเจอร์ (Digital Infrastructure 
Monitoring and services)

• พัฒนาระบบ checklist ส าหรับโครงการเฝ้าระวังระบบบริการดิจิตอลอินฟราสตัก
เจอร์

ปิดบัญชี internet account ดังนี้

Account หมายเหตุ
236060 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 5พ.ย.62
236075 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 12 พ.ย.62
253019 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 19 พ.ย.62
153009 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 19 พ.ย.62
554019 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 24 พ.ย.62
258011 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 24 พ.ย.62
559159 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 24 พ.ย.62
553018 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 24 พ.ย.62
238034 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 24 พ.ย.62
554095 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 24 พ.ย.62
237149 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 24 พ.ย.62
239118 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 24 พ.ย.62
553015 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 24 พ.ย.62
236085 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 24 พ.ย.62
542024 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) 27 พ.ย.62



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังน้ี

• internet account 98 account

• email account (SUTMail) 36 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 36 account

• vpn account 15 account

• Space for Backup Account 1 account

• Virtual Application & Desktop 3 account

8%
13%

39%

40%

Vmserver  มีปัญหา 

งานตามระบบแจ้งซ่อม

จัดสรร Account ระบบสารสนเทศแบบ online

อ่ืนๆ



สรุปการด าเนนิการบนระบบโทรคมนาคม

1 วันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562   ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์โดยท่านผู้อ านวยการ
ศูนย์คอมพิวเพอร์และพนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์  ได้ไปด าเนินการประชาสัมพันธ์
พร้อมกับติดตั้งการใช้งานโทรศัพท์ภายในของมหาวิทยาลัยด้วยแอพพลิเคชัน  
Cisco jabber ท่ีเคร่ืองโทรศัพท์ไร้สายให้กับท่านอธิการบดี, รองอธิการบดี, ผู้ช่วย
รองอธิการบดี และผู้ช่วยผู้บริหารท่ีอาคารบริหาร พร้อมแนะน าวิธีการใช้งานและ
ทดสอบใช้งานจริง ผลลัพธท่ี์ได้ผู้ใช้งานรู้สึกดีใจ ง่ายต่อการใช้งานและใช้ติดต่อ
ประสานงานมาก

2 วันท่ี 25 - 29  พฤศจิกายน  2562   ด าเนินการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์และปล่อย
สัญญาณเฉพาะกิจให้กับหน่วยงานส านักพระราชวัง  งานทหาร  งานต ารวจ งาน
พยาบาลและหน่วยงานท่ีให้บริหารในงานพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี 2562

3%

41%

56%

อ่ืนๆ งานบริการ งานซ่อมบ ารุง



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


