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สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

1
เดินสาย lan จ านวน 10 จุด เป็นระบบส ารองในกรณีฉุกเฉิน เพื่อรองรับกิจกรรม
รักนักศึกษา เมื่อวันเสาร์ท่ี 19 มกราคม 2562 

2
ebidding การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า (UPS) ส าหรับหอพักนักศึกษา 
วันศุกร์ท่ี 18 มกราคม 2562

3 ไฟดับโซนบ้านพักบุคลากร ท าให้ระบบ ADSL ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อวันท่ี 26 
มกราคม 2562 /แก้ไขแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2562

4 ฝ่ายโครงสร้างฯ ได้จัดท าแผนบ ารุงรักษาระบบประจ าปี งบประมาณ 2562 จ านวน 
5 ทีม เพื่อบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย และส ารวจอุปกรณ์ตามอาคารต่าง ๆ ก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ 28 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

5 load balance traffic ให้ออกทาง uninet เนื่องจาก ช่องทาง uninet ใช้งานได้
ตามปรกติแล้ว

24%

76%

อ่ืนๆ งานตามระบบแจ้งซ่อม



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่าย (LAN) (ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ NAC In-Band 161 คน 

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 646 คน

รวมท้ังหมด 807 คน 

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

1 ติดตั้งระบบ wireless แบบเคล่ือนท่ี บริเวณอาคารเรียนรวม  เพื่อรองรับกิจกรรมรับ
นักศึกษา เมื่อวันเสาร์ท่ี 19 มกราคม 2562 

87%

13%

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืน



รายงานการใช้งานระบบเครือขา่ย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก AWN Domestic 4 Gbps,Inter 1 Gbps) / Uninet 4Gbps / ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 62

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 7,268 คน/วนั
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต ่ำสดุ 1,167 คน/วนั 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉล่ีย 5,891 คน/วนั



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

1 Co-Location ประสานงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องการใช้พื้นท่ี
ภายในห้อง internet datacenter เพ่ือวาง server farm ของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย rack 1 ตู้ computer server 16 ตัว, switch 2 ตัว ท้ังนี้สาขาวิชา
ได้ด าเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 

2 จัดสรรพื้นท่ีเว็บไซต์ส่วนบุคคล ส าหรับอาจารย์สาขาวิชาเคมี จ านวน 20 ท่าน 

4

5

6

7

แก้ไขระบบ suthpcc ท่ี  harddisk เสื่อมสภาพการใช้งาน โดยการติดตั้งระบบ
ขึ้นมาใหม่ และเปล่ียน harddisk เป็นแบบ solid state ท้ังนี้ได้น า backup 
ข้อมูล มา recovery เพ่ือให้ผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

แจ้งเตือนผู้ใช้งานระบบเมลล์มหาวิทยาลัยมิให้หลงเชื่อ phishing mail หลอก
หลงของธนาคารกรุงไทย กรุงเทพ กรุงศรี ฯลฯ , ตั้งค่าความปลอดภัยบของระบบ 
mailgateway ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมในการรับ phishing mail 

เพิ่มทรัพยากร server : applinux.sut.ac.th โดยเพิ่ม cpu จาก 2 เป็น 4 core , 
เพ่ิม memory จาก 4 G เป็น 16 Gb, แก้ไข config file เพ่ือให้รองรับผู้ใช้งาน 
web ได้มากขึ้น เนื่องจากหน่วยงาน seda จัดกิจกรรม และเปิดให้ผู้ใช้งาน
ลงทะเบียนผ่าน web https://seda.sut.ac.th คาดว่ามีผู้ลงทะเบียนประมาณ 
1500 คน 

แก้ไขระบบ active directory มีปัญหาการ synchronize บน AD server : 
profiler-iii.sut.ac.th ท างานไม่ปรกติเนื่องจาก vmserver 5 ค้าง  เมื่อรัน ad 
replication tool ปรากฏว่า มี error 1722 “the rpc server is unvailable” 
แก้ไขโดยใช้ค าสั่ง  repadmin /syncall และรอรอบ (อาจใช้เวลา 10-15 นาที ) 
การ sync ของ ad  / ใช้ adreplication tool รันเพื่อสังเกตุอาการ 

3 ด าเนินการต่ออายุ certificate ของระบบ sutmail ท่ีหมดอายุลงในวันท่ี 16 
มกราคม 2562

8 ตั้งค่า security ของ webserver ird.sut.ac.th เพ่ือให้มีความปลอดภัยมาก
กว่าเดิม เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามี hacker upload ไฟล์แปลกปลอมเข้ามาสู่ระบบ  

9 จัดสรร certificate แบบ wildcard *.sut.ac.th ส าหรับระบบสารสนทนเทศของ
ส านักทันตแพทยศาสตร์ 



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

10 แก้ไขปัญหา mysql-web2.sut.ac.th ล่ม ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อวันเสาร์ท่ี 26 
มกราคม 2562

11 radius proxy ของระบบ @sut-wifi ค้าง เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2562 ท าให้
ผู้ใช้งานไม่สามารถ login เข้าสู่ระบบได้ ท าการ รีบูทระบบใหม่ จึงสามารถใช้งาน
ไดป้กติ

12

13

ตั้งค่าการใช้งานระบบ edns (Extension Mechanisms for DNS) ซึ่งเป็นมา
ตารฐานหนึ่งของการใช้งานระบบ dns ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม

Reboot vmserver 5 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2561 เนื่องจากมีการท างานค้าง 
ท าให้ระบบสารสนเทศบน vmserver5 ได้รับผลกระทบ เช่น profiler-
iii.sut.ac.th, mysql-web.sut.ac.th

14 จัดสรร virtual server ส าหรับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ : edocuments-oeei.sut.ac.th ระบบปฏิบัติการ  : 
CentOS7  64 bit , cpu 4 vcpu,  ram 8 Gb,  Hdd 60 Gb 



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

• internet account 39 account

• email account (SUTMail) 25 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 80 account

• vpn account 2 account

• space for backup 1 account

• virtual App & Desktop 2 account

• eduroam 3 account

4%

52%

3%
3%

38%

Vmserver  มีปัญหา จัดสรร Account ระบบสารสนเทศแบบ online

จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ จัดสรร virtual server 



สรุปการด าเนนิการบนระบบโทรคมนาคม

ย้ายจุดสัญญาณโทรศัพท์ของสถาบันวิจัย จ านวน 11 จุด เนื่องจากมีการปรับปรุงส านักงาน1

1%

99%

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 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)



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


