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สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

1 10 ธ.ค.61 ตรวจสอบพบเส้นทางขาออก internet ของวงจร Uninet
ขาด และในขณะนี้ยงัไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบ
ผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจาก traffic ยังสามารถวิ่งออกบน
เส้นทางของ ISP (AIS) ได้ตามปกติ  

2 18 ธ.ค.61 ตรวจสอบพบหนูกัดสาย LAN ขาดบริเวณอาคารวิชาการ 1ชั้น 2 
โซนสาขาวิชาโทรคมนาคม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

12%

88%

อ่ืนๆ งานตามระบบแจ้งซ่อม



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่าย (LAN) (ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ NAC In-Band 154 คน 

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 637 คน

รวมท้ังหมด 791 คน 

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

19%

81%

วิธีการแบบ NAC In-Band วิธีการแบบ ISE (802.1x)

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


สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่ายไร้สาย

1 ติดตั้ง access point เพิ่ม 1 จุด ณ บริเวณส านักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

75%

25%

งานตามระบบแจ้งซ่อม ติดต้ังAccessPoint



รายงานการใช้งานระบบเครือขา่ย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก AWN Domestic 4 Gbps,Inter 1 Gbps) / Uninet 4Gbps / ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค. 61

ที่มา http://mrtg.sut.ac.th



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย SUT-Wifi จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Guest



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย eduroam จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-IoT



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

จ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ AIS



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด

แบ่งตาม ssid สถิติย้อนหลัง 1 เดือน สรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless สงูสดุ 7,063 คน/วนั
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต ่ำสดุ 4,058 คน/วนั 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉล่ีย 6,190 คน/วนั



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

1 AIS ส่งมอบ virtual server ประเภท  Public Cloud จ านวน 3 เคร่ือง 
ประกอบด้วย
1.server : SUT-WebApp-VM01, 4vCPU @1GHz vRAM8GB Storage120GB 
Windows Server 2016 Standard (จัดสรรให้ศูนยบรรณสารฯ เพ่ือจัดท าระบบ
จัดท าฐานข้อมูลคลังภาพมทส.) 2. Server : SUT-WebApp-VM02, 4vCPU 
@1GHz_vRAM8GB_Storage120GB_Windows Server 2016 Standard (ยัง
ไม่ได้จัดสรรให้ใคร) 3. Server : SUT-WebApp-VM03, 2vCPU 
@1GHz_vRAM4GB_Storage100GB_Ubuntu 16.04 LTS (ส าหรับศูนย์
คอมพิวเตอร์ จัดท าเป็น webhosting เพ่ือรองรับ web application ใหม่ๆ)

2 รับเร่ืองตรวจสอบ pbm server โดยผู้ใช้งานแจ้งว่าพบปัญหาการเข้าถึง server จาก
ภายนอกมีการการหน่วง และหลุด ตรวจสอบพบการ config ค่า dns บน server 
ผิดพลาด ท้ังนี้แจ้งผู้ดูแลระบบ pbm แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

4

5

6

7

จัดสรร virtual server ส าหรับหน่วยวิจัยกลศาสตร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ : 
geomech.sut.ac.th ระบบปฏิบัติการ  : windows server 2016 standard 
edition  64 bit , cpu 4 vcpu,  ram 8 Gb,  C: 100 Gb  D: 100 Gb

จัดสรร virtual server ส ำหรับทดสอบระบบออนไลน์ หน่วยงำนสหกิจศกึษำ  
ระบบปฏิบตัิกำร  : Ubuntu18.04  64 bit , cpu 4 vcpu,  ram 8 Gb,  Hdd
100 Gb 

จัดสรร virtual server ส าหรับหอสมุดเบญญาลัย ระบบปฏิบัติการ  : CentOS7  
64 bit , cpu 4 vcpu,  ram 8 Gb,  Hdd 400 Gb 
ip : 203.158.7.3 (จะเปลี่ยนเป็น .7.1 ภายหลังการย้ายข้อมูลเสร็จ)

จัดสรร virtual server เพ่ือรองรับการเรียนการสอน ส าหรับสาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ระบบปฏิบัติการ  : windows server 2016
standard edition  64 bit , cpu 4 vcpu,  ram 8 Gb,  C: 240 Gb 

3 จัดสรรพื้นท่ีเว็บไซต์งานประชุมวิชาการ  http://eng.sut.ac.th/enett15 
ส าหรับงานประชุมวิชาการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 8 ติดตั้ง joget เพ่ิมเติม อีก 1 ระบบ ส าหรับผู้ใช้งานท่ีต้องการทดสอบระบบ ท้ังนี้

สามารถเข้าถึงได้จาก url : http://joget2.sut.ac.th

http://eng.sut.ac.th/enett15 สำหรับ


สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

9 จัดสรร intetnet account ส าหรับงาน (SUT Book Fair) 10 account

10 ประสานงานการติดตั้ง Rendering Farm สาขาวิชาเทคโนโลยีสังคม โดยหน่วยงานได้
น าตู้ Rack 1 ตู้ และ server16 ตัว มาติดตั้ง ณ ห้อง internet data center ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอเพิ่ม load ไฟ จากส่วนอาคารสถานท่ีเพ่ือเลี้ยงตู้ rack

14

15

16

24 ธ.ค. vmserver 8 ฟ้อง harddisk ท างานผิดปรกติ ท าการ reboot ระบบ จึง
สามารถท างานได้ตามปกติ

25 ธ.ค. vmserver 9 ฟ้อง harddisk ท างานผิดปรกติ ท าการ reboot ระบบ จึง
สามารถท างานได้ตามปกติ

26 ธ.ค. vmserver 2 ฟ้อง harddisk ท างานผิดปรกติ ท าการ reboot ระบบ จึง
สามารถท างานได้ตามปกติ

11 ตรวจสอบการท างานของระบบ SUT-HPCC พบความผิดปรกติบน
ระบบปฏิบัติการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย suthpcc1.sut.ac.th ระบบอาจ
ไม่สามารถใช้งานได้ในอีกไม่กี่อาทิตย์ เนื่องจาก harddisk เร่ิมเส่ือมสภาพการใช้
งาน เบื้องต้นแจ้งผู้ใช้งานท าการส ารองข้อมูลออกจากระบบแล้ว และหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป 

12

13

17 ธ.ค. vm server 3 ฟ้อง harddisk ท างานผิดปรกติ ท าการ reboot ระบบ 
จึงสามารถท างานได้ตามปกติ

22 ธ.ค. vmserver 5 ฟ้อง harddisk ท างานผิดปรกติ ท าการ reboot ระบบ จึง
สามารถท างานได้ตามปกติ

17 28 ธ.ค. Preventive Maintenance VM Server 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 เพ่ือ
ป้องกันการท างานท่ีผิดพลาดของเครื่องแม่ข่ายท่ีส าคัญๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

• internet account 44 account

• email account (SUTMail) 11 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 128 account

• vpn account 5 account

• personal website 2 account

• space for backup 1 account

• virtual App & Desktop 1 account

• eduroam 5 account

21%

17%

37%

4%
21%

Vmserver  มีปัญหา จัดสรร virtual server

จัดสรร Account ระบบสารสนเทศแบบ online จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์

อ่ืนๆ



สรุปการด าเนนิการบนระบบโทรคมนาคม

ย้ายจุดสัญญาณโทรศัพท์ของสถาบันวิจัย จ านวน 11 จุด เนื่องจากมีการปรับปรุงส านักงาน1

3%

97%

อ่ืนๆ งานตามระบบแจ้งซ่อม



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)



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• Intrusions By Severity • Critical High and Medium Intrusions Timeline

การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือข่าย 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)



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

• 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


