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สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

1 3 ธ.ค.62 สาย fiber optic ท่ีอาคารบริหารขาด คาดว่าหนูกัดสาย แก้ไขด้วยการ
ใช้สาย utp ส ารองและด าเนินการจัดจ้างบริษัทเพื่อซ่อมแซมสาย fiber ต่อไป

2 26 ธ.ค.62 สาย fiber optic ท่ีอาคารเกษตรภิวัฒน์ขาด (ยังเหลือ fiber optic ท่ีใช้
งานได้อีก 1 คู)่ คาดว่าหนูกัดสาย และมีสาย utp ถูกถอดสาย linkออก ท าให้อาคาร
เกษตรภิวัฒน์ชั้น 2 ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ จึงด าเนินการเชื่อมต่อlink และปิด
ตู้เครือข่าย 

3 10 ธ.ค.62 เจ้าหน้าท่ีท าการ load balance traffic ออกช่องทาง ais เนื่องจาก
ตรวจสอบพบวงจร uninet มีความเสียหาย เมื่อใช้งานวงจร uninet จะท าให้ช้า
และหน่วง จึงใช้ชิ่งทางออก ais จนกว่าวงจร uninet จะมีการแก้ไขแล้วเสร็จ 

4 19 ธ.ค.62 ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน พบสายเคเบิ้ลหย่อยลงมาจากเสากีดขวางทาง
จราจร บริเวณแยกทางเข้าหอพักนักศึกษา s1 ตรวจสอบพบว่าเป็นสาย tot จึง
ประสานงานให้ tot เข้ามาด าเนินการแก้ไข

5 24 ธ.ค.62 บริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัย เขตงานโคและงานแปรรูปนมไม่สามารถใช้
งานเครือข่าย -เครือข่ายไร้สายได้ ตรววจสอบพบมีการน าเบรคเกอร์ลง จึง
ประสานงานผู้ดูแลอาคารเพ่ือแจ้งผู้รับผิดชอบทราบแล้ว

77%

23%

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่าย (LAN) (ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ NAC In-Band -

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 842 คน

รวมท้ังหมด 842 คน 

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

100%

วิธีการแบบ NAC In-Band วิธีการแบบ ISE (802.1x)
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สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่ายไร้สาย

1
4 ธ.ค. 62 ตรวจพบ access point บริเวณอาคารศูนย์เคร่ืองมือ f4 ไม่สามารถ
ท างานได้ตามปกติ พบหนูกัดสาย และตัว access point แตก จึง patchสาย
ใหม่ และน าเครื่องส ารองเปล่ียนทดแทน 

2
17 ธ.ค. 62 พบสาย utp ของ access point หลุดจากผนังท าให้เกะกะทางเดิน 
ท่ีเรีอนพักบุคคลากร r1 ช้ัน 3 ได้ท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

3
20 ธ.ค. 62 ติดตั้ง wireless แบบชุดอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ณอาคารสุรพัฒน์ 2 
รองรับกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ของศูนย์บริการการศึกษา

19%

81%

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ



รายงานการใช้งานระบบเครือขา่ย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก AWN Domestic 5 Gbps,Inter 2 Gbps) Uninet 4Gbps / ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค.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 11,254 คน/วนั
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต ่ำสดุ 5,903 คน/วนั 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉล่ีย 9,241 คน/วนั



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

1 2 ธ.ค.63 vm server 9,3,4 disk มีปัญหา เบ้ืองต้นท าการแก้ไขโดยการ reboot 
ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

4 3 ธ.ค.63 ปิดบัญชีผู้ใช้งาน internet account นศ ท่ีมีสถานะจบการศึกษา / 
ลาออก

2 ธ.ค.63 recovery vmserver : mysql-cluster : 202.28.42.52 (ใชเ้วลา 15
นาที) ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

3

5 4 ธ.ค.63 จัดสรรพื้นท่ีเว็บไซต์งานประชุมวิชาการ http://5acts2020.sut.ac.th 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตาร์

2 2 ธ.ค. 63 ตรวจสอบพบ vm server : radius server และ mysql cluster 
ระบบ @sut-wifi ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ คาดว่าเป็นผลมาจากระบบ disk 
ของเคร่ืองแม่ข่าย vmserver9,3,4 มีปัญหา จึงท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

6 16 ธ.ค. 63 hard disk storage server net app เสีย 1 ลูก 4 Tb น า hard 
disk ส ารองเปล่ียนทดแทนเรียบร้อยแล้ว

7 19 ธ.ค.63 recovery vm server : ironport.sut.ac.th เนื่องจากมีอาการเสีย
การการ upgrade ไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ ใช้เวลา 45 นาที 

8 23 ธ.ค.63 ระบบไฟฟ้าอาคารวิจัยมีปัญหา จ่ายไฟไม่ครบเฟส เนื่องจากมีหม้อ
แปลงระเบิดบริเวณใกล้ๆ อาคารนั้น จึงส่งผลให้ระบบไฟฟ้าไม่เสถียรนั้น และ
ระบบ generator ไม่สามารถท างานได้เองตามปกติ ท าให้ ups ท่ีจ่ายไฟฟ้าเลี้ยง
ห้อง data center จ่ายไฟจนหมด และไม่มีไฟหล่อเลี้ยงห้อง data center ท าให้
ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย – ระบบสารสนเทศได้ชั่วคราว ตั้งแต่
เวลา 10.30 - 12.00 น. มีระบบสารสนเทศได้รับความเสียหายดังนี้
- ระบบ mysql-cluster ของระบบ @sut-wifi ท าให้ไม่สามารถ authen ผู้ใช้งาน
ได้ชั่วขณะ
- Oracle server ของศูนย์บริการการศึกษา ไม่สามารถใช้งานฐานข้อมูล oracle 
ได้
- Vmserver 7 ระบบจัดเก็บข้อมูล vsan มีปัญหา
- Vmserver 9 ระบบจัดเก็บข้อมูล vsan มีปัญหา
- Vmserver 10 ระบบจัดเก็บข้อมูล vsan มีปัญหา
- Vmserver 8 ระบบจัดเก็บข้อมูล vsan มีปัญหา



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

9 27 ธ.ค.62 upgrade ios ironport ระบบปฏิบัติการ version 13.0.0.0-375

10 31 ธ.ค.62 ระบบ vmserver 3, 7 disk vsan มีปัญหา (ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
เมื่อวันท่ี 1 ม.ค. 63 เวลา 12.15 น.) ส่งผลใหเ้คร่ือง virtual machine บางเครื่อง
ได้รับผลกระทบ ท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น 
- ระบบ A10 load balance (กระทบการเข้าถึงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย) 
- ระบบโทรศัพท์บางส่วน
- ระบบ Cisco prime 4.212 (ต้องท าการ recovery virtual machine จาก DR 
site ใช้เวลา 4 ชม. ข้อมูล 2.4 Tb)
- ระบบฐานข้อมูล eccs.sut.ac.th 

การด าเนินการอื่นๆ
• 13 ธ.ค. 63 e-bidding โครงการจัดซื้อระบบ ups ห้อง data center ทดแทนตัวทีเ่สีย

ปิดบัญชี internet account ดังนี้

11 Preventive Maintenance VM Server 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 เพ่ือป้องกันการ
ท างานท่ีผิดพลาดของเคร่ืองแม่ข่ายท่ีส าคัญๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

• internet account 139 account

• email account (SUTMail) 14 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 14 account

• vpn account 4 account

• Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) 2 account

• Virtual Application & Desktop 2 account

13%

21%

58%

8%

Vmserver  มีปัญหา งานตามระบบแจ้งซ่อม จัดสรร Account อ่ืนๆ

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 51 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 51 account



สรุปการด าเนนิการบนระบบโทรคมนาคม

0%

47%

53%

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


