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สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

1
ฝ่ายโครงสร้างฯ ออก MA ระบบเครือข่าย เพ่ือบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย และ
ส ารวจอุปกรณ์ท่ี อาคารวิชาการ 1 , อาคารบริหาร 

2 ตรวจรับอุปกรณ์ อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า (UPS) ส าหรับหอพัก 2KVA (งานประจ าปี
งบประมาณ 2562)
- น า ups ไปติดตั้งท่ีอาคารหอพักนักศึกษา S1-S6, S9-10, S13, S15

3 ตรวจรับอุปกรณ์  งานปรับปรุงอุปกรณ์บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (งานประจ าปี
งบประมาณ 2562) 
- น าอุปกรณ์ switch บางส่วน ติดตั้งที่อาคารหอพักนักศึกษา S1-S6, S13, S15, S9-
S10

4 เปลี่ยน แบตเตอรี่อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า ยี่ห้อ APC รุ่น sua5000rmi ประจ าห้อง
server ของห้อง Lab คอมพิวเตอร์อาคารเรียนรวม 2

5 Link internet ของบริษัท AIS down เนื่องจากวงจรสายไฟเบอร์ออปติก (Fiber 
Optic) ของบริษัทขาดเมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00-13.00 น. ส่งผล
กระทบให้การใช้งานโทรศัพท์ติดต่อภายนอกของมหาวิทยาลัย (กดหมายเลข 8) และ
ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) หน่วยประสานงาน มทส. กทม. ใช้งาน
ไม่ได้ชั่วคราว ท้ังนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

6 งานเปลี่ยน core switch หลัก อาคาร บรรณาสาร 1 , ศูนย์เครื่องมือ F9 , F7 และ
อาคารวิชาการ 2 (C2)



สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

55%

45%

อ่ืนๆ งานตามระบบแจ้งซ่อม



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่าย (LAN) (ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ NAC In-Band 183 คน 

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 727 คน

รวมท้ังหมด 910 คน 

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

20%

80%

วิธีการแบบ NAC In-Band วิธีการแบบ ISE (802.1x)

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


สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่ายไร้สาย

75%

25%

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ

1
งานตรวจสอบระบบเครือข่ายท่ีแจ้งความจ านงเพื่อขยายระบบเครือข่าย อาคาร 
สุรพัฒ 5 , 7



รายงานการใช้งานระบบเครือขา่ย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก AWN Domestic 4 Gbps,Inter 1 Gbps) / Uninet 4Gbps / ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.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 6,589 คน/วนั
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต ่ำสดุ 1,283 คน/วนั 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉล่ีย 3,953 คน/วนั



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

1 วันท่ี 5 มี.ค.62  Vmserver 3 ฟ้อง disk มีปัญหา เบื้องต้นท าการแก้ไขโดยการ 
reboot vmserver ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2 วันท่ี 6 มี.ค.62  Vmserver 2  ฟ้อง disk มีปัญหา เบ้ืองต้นท าการแก้ไขโดยการ 
reboot vmserver ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

4 วันท่ี 28 มี.ค.62  Vmserver 5  ฟ้อง disk มีปัญหา เบื้องต้นท าการแก้ไขโดยการ 
reboot vmserver ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

5 วันท่ี 18 ก.พ. 62 vmserver 31 ฟ้องพัดลมเสีย จึงได้ท าการเปลี่ยนพัดลม
เรียบร้อยแล้ว

6 วันท่ี 7 ม.ีค.62 บริษัทเข้ามา MA Storage เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ท าให้ต้อง 
down storage เมื่อเวลา 12.00-13.00 น. ซึ่งท าให้ ระบบสานสนเทศบางระบบ
ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

7 แก้ไข mail policy ของ mailgateway (ironport) ให้มีความรัดรุมมากขึ้น 
เนื่องจาก มีเมลล์จาก relay server (ของศูนย์นวัตกรรมฯ) ส่ง spam เมลล์ออก
จากระบบ จนท าให้ Hotmail block เมลล์จาก domain: sut.ac.th ท้ังหมด3 วันท่ี 24 มี.ค.62  Vmserver 9  ฟ้อง disk มีปัญหา เบ้ืองต้นท าการแก้ไขโดยการ 

reboot vmserver ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

8 Recovery virtual server ศูนย์บริการการศึกษา เนื่องจาก ตรวจสอบพบไฟล์
ลงทะเบียนนักศึกษาถูกลบออกจากระบบ

9 ได้รับเมลล์แจ้งเตือนจาก google ว่าเว็บไซต์ศูนย์นวัตกรรม โดน script มัลแวร์ฝัง
อยู่ในระบบ จึงท าการแจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

• internet account 46 account

• email account (SUTMail) 24 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 255 account

• vpn account 6 account

• SUTHPCC 17 account

• personal website 1 account

• eduroam 1 account

• virtual App & Desktop 2 account

10%

8%

70%

12%

งานตามระบบแจ้งซ่อม Vmserver  มีปัญหา จัดสรร Account ระบบสารสนเทศแบบ online อื่นๆ



สรุปการด าเนนิการบนระบบโทรคมนาคม

1 วันท่ี 15 มีนาคม 2562   อุปกรณ์ชาร์จเจอร์ไฟ DC 48 V ของตู้สาขาโทรศัพท์
ประจ าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (F-9) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ช ารุดเสียหายไม่จ่ายไฟ  ท าให้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ประจ าอาคารดังกล่าวใช้งาน
ไม่ได้    และได้ด าเนินการแก้ไขโดยน าอุปกรณ์ชาร์จเจอร์ไฟ DC 48 V  ไปติดตั้ง
ส ารองใช้งาน  ระบบตู้สาขาโทรศัพท์สามารถใช้งานได้ตามปกติ

3 วันท่ี 22 มีนาคม 2562  ย้ายตู้สาขาโทรศัพท์ และตู้กระจายสายสัญญาณ
โทรศัพท์  ออกจากห้องเรียนอาคารเคร่ืองมือฯ 3 ไปไว้ท่ีห้องเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ชั้น 2  และห้องวิจัยบัณฑิตอาคารเครื่องมือฯ 4  ออกมาอยู่บริเวณ
ห้องโถงชั้น 2   เปิดระบบให้ใช้งานได้ตามปกติ

4 วันท่ี 27  มีนาคม 2562  แก้ไขสายเคเบิ้ลสัญญาณโทรศัพท์ใต้ดินของกลุ่มอาคาร
ส านักงานหอพักนักศึกษาท่ีตู้กระจายสายสัญญาณโทรศัพท์อาคารหอพักสุรนิเวศ 
2  โดยยกเลิกสายเคเบ้ิลใต้ดินจากอาคารบรรณสารไปท่ีหอพักสุรนิเวศ 2  ตัด
สายสัญญาณมาเช่ือมต่อใช้งานท่ีอุปกรณ์ Voice Gateway ท่ีติดตั้งใหม่จ านวน 6 
หมายเลข    สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2 วันท่ี 18 – 22  มีนาคม 2562    มีทีมช่างจากบริษัท วีเอซี โซลูชั่น จ ากัด เข้า
ด าเนินงานตามงบจัดจ้างบริษัทปรับปรุงตู้กระจายสายสัญญาณโทรศัพท์อาคาร
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 – 6  อาคารวิจัย ชั้น 1   และติดตัง้ตู้
แร็ค Wall Rack 19"  พร้อมกับเดินสายสัญญาณเครือข่าย  สายไฟ ร้อยท่อท่ีใต้
อาคารหอพักสุรนิเวศ 2   แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน



สรุปการด าเนนิการบนระบบโทรคมนาคม

92%

8%

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ



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


