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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

1 8 ก.พ.64 ตรวจสอบการตั้งค่า ipv6 ระบบ cern พบสามารถ ging gateway แบบ ipv6 ได้ปรกติ อาจเกิดปัญหา 
configuration ของ server จึงประสานงานผู้เกี่ยวข้องทราบ และสามารถแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อได้แล้ว

2

22 ก.พ.64 บริษัท TPS เข้า Maintenance อุปกรณ์เครือข่าย ตามงวดงานจ้างครั้งที่ 1 ประกอบด้วย
อุปกรณ์ไฟล์วอล fortigate , Switch cisco 6807, Cisco Nexus, อุปกรณ์ Wireless Controller รุ่น 
5508, WISM-2, 5520 จ านวน 2 ชุด , อุปกรณ์ storage ยี่ห้อ Netapp รุ่น FAS-2554 - disk shelf

4

16 ก.พ.64 พบสาย utp ขาด ระหว่างการปรับปรุงพ้ืนที่อาคารส่วนกิจการนักศึกษาเก่า จึงประสานงานให้
ผู้รับเหมาทราบ และขอให้ด าเนินการแก้ไข เรียบร้อยแล้ว

3 17 ก.พ.64 ตรวจสอบระบบเครือข่ายห้องประชุมสารนิเทศมปีัญหา พบสาย utp มีปัญหาท าการเข้าหัว
ใหม่, เปลี่ยนหัวพ่วงสาย lan 2 จุด ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

5 22 ก.พ. 64 ตรวจสอบสาย fiber optic วางพาดพื้นถนน อาคารส่วนกิจการนักศึกษาเก่า พบเป็นสาย fiber ของ บ. AIS 
ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จึงท าการประสาน AIS ตัดเพื่อไม่ให้กีดขวางทาง

6 24 ก.พ. 64 ส่งเจ้าหน้าที่จ านวน 2 ท่าน เพื่อด าเนินการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเดิมและระบบใหม่ -ตรวจสอบ 
เปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายเป็น switch ระดับ gigabit และด าเนินการเปลี่ยนสาย link แบบ utp เป็น fiber optic 
เพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง ที่ส่วนประสานงานมทส-กทม และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายของห้อง
ประชุม โดยสอบการใช้งานระบบเครือข่าย สามารถว่ิงออก internet ช่องทาง AIS ดังนี้ 
- ทดสอบ speed test มาที่ server ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ความเร็วเฉลี่ยเกิน 220 Mbps
- ทดสอบ speed test ไปท่ี server สิงคโปร์ ได้ความเร็วโดยเฉลี่ยเกิน 200 Mbps
- ทดสอบ speed test ไปที่ server อเมริกา ได้ความเร็วโดยเฉลี่ยเกิน 80 Mbps



วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 1,036 คน

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) 

(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

ที่มา (ise) https://203.158.4.207



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

1

2

3

4

7

3 ก.พ. 64 AP-S2-[62#058]-2343 ไม่สามารถ
ใช้งานได้ ด าเนินการ Reboot AP สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

3 ก.พ. 64 access point หอพัก S5 เสีย 1 ตัว

15 ก.พ. 64 ด าเนินการติดตั้ง accesspoint จ านวน 
10 จุด ที่อาคารส่วนกิจการนักศึกษาหลังเก่า

1 ก.พ. 64 access point อาคารเครื่องมือ 6 (F6)
เสีย 1 ตัว ด าเนินเปลี่ยน Access Point 

2 ก.พ. 64 access point หอพัก S4 เสีย 1 ตัว

8 22 ก.พ. 64 Access Point หอพัก S6 เสีย 1 ตัว
ด าเนินเปลี่ยน Access Point 

9 22 ก.พ. 64 Access Point อาคารเครื่องมือ 4 (F4)
เสีย 1 ตัว ด าเนินการซ่อม Access Point สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

5 3 ก.พ. 64 AP-B2-[63#006]-Front-5101 ไม่
สามารถใช้งานได้

6 3 ก.พ. 64 AP-S3-[62#083]-3326
ไม่สามารถใช้งานได้ ด าเนินเปลี่ยน Access Point 



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย
Internet Gateway Traffic



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

ที่มา http://idm.sut.ac.th/admin



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย
จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi

https://203.158.4.211



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

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



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย
สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด

แบ่งตาม ssid สถิติย้อนหลัง 1 เดือนสรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless สูงสุด 13,731 คน/วัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต่ าสุด 7,931 คน/วัน 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉลี่ย 11,012 คน/วัน



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
1 2 ก.พ. 64 ด าเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ authen ส าหรับ radius server 203.158.4.216  เป็น 203.158.1.216 ทั้งน้ี

ได้ประสานเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานทราบ และปรับเปลี่ยนค่า config ของอุปกรณ์ ahtuen เรียบร้อยแล้ว

5

2

15 ก.พ. 64 ต่ออายุ crl-list ระบบ Intermediate server

15 ก.พ.64 จัดสรร virtual server ตัวใหม่ ทดแทน server ส่วนแผนงานตัวเดมิ CPU 4 vcpu /
Memory 8 gb/ ระบบปฏิบัติการ : windows server 2019 / Disk 2Tb (drive ละ 500 gb)4

5 ก.พ. 64 ตรวจสอบการ hack เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ird.sut.ac.th พบการเปิด permission ไม่เหมาะสม ท าให้
ผู้ไม่หวังดีแก้ไขไฟล์บนระบบได้ จึงประสานงานผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

3 11 ก.พ. 64 ปลดระวาง active directory 2ตัว ได้แก่ nps.sut.ac.th, nps2.sut.ac.th

6 16 ก.พ. 64 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hci11 (DR-site) ค้างท าการ reboot ใหม่ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ ไม่
กระทบระบบสารสนเทศ



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
7 18 ก.พ. 64 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hci9 (Datacenter-II) ค้างท าการ reboot ใหม่ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ 

ไม่กระทบระบบสารสนเทศ

11

8

23 ก.พ.64 เปิดสิทธิ์การเชื่อมต่อ radius server ส าหรับส่วนส่งเสริมวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของส่วนส่งเสริมวิชาการ

22 ก.พ. 64 จัดสรร certificate ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย kmc.sut.ac.th – server ในความดูแลของ mis10

18 ก.พ. 64 จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ http://rspgsut.sut.ac.th ส าหรับพัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยงานอพ.สธ.

9 18 ก.พ.64 การจัดสรรพื้นที่ในการจัดท าระบบสารสนเทศของส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
http://research.iat.sut.ac.th, http://rfms.iat.sut.ac.th

12 25 ก.พ. 64 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hci11 (DR-site) เกิดอาการ pink screen  ไม่สามารถท างานได้ตามปรกติ ก าลัง
ประสางานเจ้าหน้าที่ร.พ.มหาวิทยาลัยเพ่ือขอเข้าพ้ืนท่ี เพื่อแก้ไขปัญหา



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

ด าเนการ
เรียบร้อย

internet account 27

email account (SUTMail) 
google App account (@g.sut.ac.th) 

24

vpn account 6

HPCC acount 1

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) 1

Web Hosting Account (หน่วยงานภายใน) -

Virtual Application & Desktop 6

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 44 account
• google App account (@g.sut.ac.th) 44 account

ปิดบัญชี internet account ดังนี้
จ านวน

account
หมายเหตุ

4 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)

เพ่ิม internet accout ส ำหรับนศทีเ่ข้ำมำใหม่ (เทอม 2) จ ำนวน  76 รำย 



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
สรุปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ 

http://203.158.4.80/telephone



สรุปการด าเนินการอื่นๆ

- -(ร่าง) รายการงบประมาณประจ าปี 2565 ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการงานคอมพิวเตอร์

- ebiding โครงการเช่า Access Point  (250 ตัว) ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่าย

- จัดท าระบบสต็อค วัสดุอุปกรณ์เครือข่าย ฝ่ายโครงสร้างฯ

- จัดท าระบบจองรถของฝ่ายโครงสร้างฯ

- (ร่าง) วาระการประชุม PDPA ของมหาวิทยาลัย 

- รายงานผลการด าเนินงานการส ารวจระดับสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สายหอพักต้นแบบ หอพักสุรนิเวศ 1, หอพักสุรนิเวศ 7, 
หอพักสุรนิเวศ 13 (โซน A)  – เสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายกลุ่มอาคารหอพัก S1-S16

- รายงานการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่งส่วนแผนงาน

0



ภัยคุกคามระบบเครือขา่ย



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

https://203.158.4.195

การใช้งาน Application (Top10)
และ block โดย อุปกรณ์ firewall next gen

Thread (top 10) ท่ีแพร่ระบาดภายในมหาวิทยาลัย



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

Critical High and Medium Intrusions TimelineIntrusions By Severity



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

Critical Severity IntrusionsIntrusions By Types



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

Medium Severity IntrusionsHigh Severity Intrusions



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

Intrusion SourcesIntrusion Victims



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

Intrusions Blocked



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน 
REG และ Finance

Applications by Total BandwidthSummary of Application Traffic by Risk



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน 
REG และ Finance

Ports and Protocols Related to Sensitive NetworkHosts Accessing 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



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน 
REG และ Finance

Top Intrusion EventsIntrusion Events by Application


