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สรุปการด า เนินการบน
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• 5 ม.ีค.63 14.20น. ไฟดับท่ีอาคารวิชาการ1 มีเบรคเกอร์ทิปลง ท าให้

อุปกรณ์ switch ไม่มีไฟหล่อเลี้ยงระบบ ท าให้ผู้ใช้ท่ีอาคารวิชาการไม่

สามารถใช้งานได้ แก้ไขแล้วเสร็จเมื่อเวลา 14.30 น.

• 9 มี.ค.63 แจ้งปรับปรุง route วงจร uninet กรณีไม่สามารถเข้า

เว็บไซต์ www.inspirehep.net ได้

• 13 มี.ค.63 AIS ซ่อมบ ารุงวงจร internet เวลา 0.00-01.30 น.

• 14 มี.ค. 9.00น , 15.00น. ไฟดับท่ีอาคารวิชาการ1 มีเบรคเกอร์ทิปลง 

ท าให้อุปกรณ์ switch ไม่มีไฟหล่อเลี้ยงระบบ ตรวจสอบพบโหลดไฟ

เกิน จึงแจ้งเจ้าหน้าท่ีส่วนอาคารเพื่อท าการแก้ไข ท าให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ
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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

• 15 มี.ค.63 ไฟดับ-ไฟกระชากห้อง internet data center ส่งผลให้

ระบบ Authen ผู้ใช้งาน @sut-wifi ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ เมื่อ

เวลา 7.30-11.00น. ได้ท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

• 23 มีค.63 เพิ่ม vpn เข้าใช้งานระบบศูนย์บริการการศึกษารองรับ

work from home  

• 24 มี.ค.63 อนุญาติ mis server ip 203.158.3.53 เช่ือมต่อ radius 

server เพื่อสร้างระบบสารสนเทศรองรับกรณี work from home  

• 26 มี.ค. 63 เปลี่ยน ups ขนาด 40 kva จ่ายไฟหล่อเลี้ยง ห้อง data 

center ทดแทนตัวที่เสีย 

• 31 มี.ค. 63 ups ขนาด 10 Kva เล้ียงอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายประจ า

อาคารบริหารเสีย 1 ตัว แก้ไขโดยต่อไฟตรงเขา้อุปกรณ์ switch 

ชั่วคราว

http://www.inspirehep.net/


61%

8%

31%

งานบริการ งานซ่อมบ ารุง อ่ืนๆ
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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet



g5436458

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) 
(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

5

วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 935 คน

ที่มา (ise) https://203.158.4.207

https://203.158.4.207/


สรุปการด าเนินการบน
ระบบเครือข่ายไร้สาย
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• Access point (เครื่องเช่า) น้ าเข้า ที่หอพักนักศึกษา S5 น าตัว

spare เปลี่ยนทดแทนแล้ว

• Access point หอพักนักศึกษา S16 เสีย 1 ตัว (ครุภัณฑ์ศค.) (ยัง

ไม่ได้ไปติดทดแทน)

• Access point หอพักนักศึกษา S6 เสีย 1 ตัว (เคร่ืองเช่า) (ยังไม่ได้

ไปติดทดแทน)

• วันท่ี 9 มี.ค. 63 ติดตั้ง Access point เพ่ิมท่ีอาคารขนส่ง 1 ตัว
60%

0%

40%

งานบริการ งานซ่อมบ ารุง อ่ืนๆ

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย
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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย
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รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย

Internet Gateway Traffic
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Internet Gateway Traffic

*ทางออก AWN Domestic 5 Gbps,Inter 2 Gbps) Uninet 4Gbps / ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ.63

ที่มา http://mrtg.sut.ac.th



g5436458

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 
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*ท่ีมา http://idm.sut.ac.th/admin
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 
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จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย eduroam

https://203.158.4.211

https://203.158.4.211/
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 
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จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-IoT จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Guest

https://203.158.4.211

https://203.158.4.211/
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 

12

สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด
แบ่งตาม ssid สถิติย้อนหลัง 1 เดือน สรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless สงูสดุ 3,970 คน/วนั
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต ่ำสดุ 728 คน/วนั 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉล่ีย 2,582 คน/วนัhttps://203.158.4.211 https://203.158.4.211

https://203.158.4.211/
https://203.158.4.211/


สรุปการด าเนินการบนระบบ
Internet Data Center
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สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

• 3 ม.ีค. 63 patch server farm ศูนย์บริการการศึกษา  

• 4 ม.ีค. 63 vm server 3,4 disk มีปัญหา เบื้องต้นท าการแก้ไขโดย
การ reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ไม่มีผลต่อ virtual 
machine)

• 4 มี.ค. 63 จัดสรร internet account สตง 20 account

• 5 ม.ีค. 63 ปิดบริการ space.sut.ac.th ถอน service AD ออกจาก 
space

• 5 ม.ีค. 63 force password policy กลุ่มผู้ใช้งาน SUTmail
(คณาจารย์และบุคลากร) มีข้อก าหนด password 8 หลัก เป็น
ตัวอักษรผสมตัวเลขและมีอักขระพิเศษผสมกัน 

• 9 ม.ีค. 63 จัดสรรพื้นท่ีเว็บไซต์ 
http://iat.st.ac.th/document ส าหรับระบบสารสนเทศของส านัก
วิชาเทคโนโลยีเกษตร

• 9 มี.ค. 63 จัดสรร virtual server ส าหรับศูนย์นวัตกรรม จ านวน 2 
เครื่อง IP 203.158.7.93 - 94, ระบบปฏิบัติการ : ubuntu 19 (64 
bit),CPU 8 vcpu, Memory 16 gb, Disk 120 Gb

• 9 มี.ค. 63 อนุญาตการเช่ือมต่อ radius server ศูนย์นวัตกรรม 
ประกอบไปด้วย server หมายเลข IP 
203.158.7.64/65/78/83/84/86/87/89/90/62/67/93/94

• 10 มี.ค.63 เพ่ิม domain www. lne-gistda.sut.ac.th ชี้อออกไป 
host ภายนอกมหาวิทยาลัยตามหนังสือบันทึกข้อความท่ี 
อว.7411(6)/46

• 10 มี.ค. 63 vm server 8 disk มีปัญหา เบื้องต้นท าการแก้ไขโดย
การ reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ไม่มีผลต่อ virtual 
machine)

• 11 มี.ค. 63 จัดสรรพี้นท่ีเว็บไซต์ 
http://peebthonggames.sut.ac.th ส าหรับหน่วยงานสถานกีฬา
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สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

• 13 ม.ีค.63 บริษัท MA เข้าท าการเปลี่ยน power supply nexus 

switch ของระบบ internet datacenter   

• 15 มี.ค.63 7.00 น. เกิดไฟดับ-ไฟกระชากห้อง internet data 

center ส่งผลให้ vmserver0,1,2,4 ไม่ท างาน โดย 1,2 ระบบปฏิบัต

การ crash boot ไม่ขึ้น ส่งผลให้ ระบบสารสนเทศบางส่วนไม่

สามารถใช้งานได้ตามปกติ แก้ไขแล้วเสร็จเมื่อเวลา 11.00 น. 

• 17 ม.ีค.63 จัดสรร certificate ส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย หน่วยงาน mis

(203.158.3.53) ส าหรับจัดท าระบบลงทะเบียน sim card

• 19 ม.ีค.63 จัดสรร internet account ให้กับศูนย์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา ส าหรับนักเรียนฝึกประสบการณ์โรงเรียนสุร

ธรรมพิทักษ์ จ านวน 5 คน

• 23 มี.ค.63 จัดสรร suthpss account น าหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 4 account

• 24 มี.ค.63 อนุญาตการเช่ือมต่อ radius server MIS หมายเลข 
ip : 203.158.3.53

• ปรับเพ่ิมทรัพยากร virtual server ส าหรับศูนย์นวัตกรรม เพ่ือให้
รองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้น

• ปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ข้อมูลผู้ใช้งานรองรับ
สถานการณ์ covid- work from home
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สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

ปิดบัญชี internet account ดังนี้
account หมายเหตุ

236039 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

560125 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

156007 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

141016 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

547039 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

249009 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

542021 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

563037 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

148006 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 13 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 13 account

ด าเนการ
เรียบร้อย

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

internet account 79 2

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

74 152

vpn account 64 -

HPCC acount 4 -

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) 2 -

Virtual Application & Desktop 47 5

งานอื่นๆ
 รายงานความเส่ียง ไตรมาส 1-2 ระดับหน่วยงาน
 รายงานผลการด าเนินงานตามขั้นตอน ความเสี่ยงระดับ

มหาวิทยาลัย ไตรมาส 1-2
 รายงานการด าเนินงานความเส่ียง,ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน 

ไตรมาส 2



2% 4%

52%

15%

27%

จัดสรร virtual server จัดสรรพื้นที่ website

จัดสรร account งานตามระบบแจ้งซ่อม
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สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center



สรุปการด าเนินการบนระบบ
โทรคมนาคม
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สรุปการด าเนินการบนระบบ โทรคมนาคม สรุปการด าเนินการบนระบบ โทรคมนาคม

• จัดท าระบบ billing โทรศัพท์ เพ่ือหาต้นทุนการใช้งานโทรศัพท์ของ
หน่วยงาน

• 18 ม.ีค. 63  ด าเนินการท าระบบโทรศัพท์ชั่วคราวส าหรับหน่วยให้
ค าปรึกษาการสอนออนไลน์  มทส  ท่ีอาคารวิชาการ 1 ชั้น 1  เบอร์
โทรศัพท์ 0-4422-3900  เป็นเบอร์กลางและติดตั้งเคร่ืองโทรศัพท์
แบบตั้งโต๊ะจ านวน 3 เครื่อง  มีเบอร์ประจ าเครื่องคือ 1770-2

• 19 ม.ีค. 63 ด าเนินการท าระบบโทรศัพท์ชั่วคราวส าหรับหน่วย
บริการข้อมูลส าหรับนักศึกษา  ผู้ปกครองและบุคคลภายนอก เป็น
กรณีเฉพาะ ช่วง COVID -19 ท่ีอาคารบริหาร ชั้น 1 เบอร์โทรศัพท์ 
0-4422-5959  เป็นเบอร์กลางและติดตั้งเครื่องโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ
จ านวน 6 เคร่ือง  มีเบอร์ประจ าเครื่องคือ 5949 ,  5955-5960 

• ระบบตู้โทรศัพท์สุรสัมนาคาร cpu card เสีย ท าให้ไม่สามารถใช้งาน
ระบบโทรศัพท์ได้  เนื่องจากเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ หน่วยงานต้องท า
เรื่องซ่อมแซมเอง   ท าให้ไม่สามารถใช้งานได้

• 25 มีนาคม ระบบตู้โทรศัพท์เทคโนธานี power supply เสีย แก้ไข
โดยน า power supply จากส่วนกิจการนักศึกษามาเลี่ยนทดแทน
เรียบร้อยแล้ว

• ด าเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Cisco Jabber เป็นโทรศัพท์
ภายในและการฝากเบอร์ภายในเข้ามือถือ   ให้กับหน่วยงานที่ท าหนังสือขอ
ความอนุเคาะห์ขอใช้งาน Work From Home เฉพาะช่วง COVID-19  
ดังนี้ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา สร้างบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Cisco 
Jabber  จ านวน 11 เลขหมาย
- ศูนย์บริการการศึกษา สร้างบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Cisco 
Jabber  จ านวน 35 เลขหมาย
- ศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
Cisco Jabber  จ านวน 21 เลขหมาย
- ศูนยน์วัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สร้างแบบการฝากสายเบอร์
ภายในเข้าโทรศัพท์มือถือ จ านวน 11 เลขหมาย
- ส่วจกิจการนักศึกษา  สร้างแบบการฝากสายเบอร์ภายในเข้า
โทรศัพท์มือถือ จ านวน 12 เลขหมาย
- ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา สร้างบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
Cisco Jabber  จ านวน 20 เลขหมาย
- ส่วนอาคารสถานที่ สร้างบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Cisco Jabber  
จ านวน 5 เลขหมาย และสร้างแบบฝากสายเบอร์ภายในเข้า
โทรศัพท์มือถือ จ านวน 3 เลขหมาย

*** หมายเหตุ  เนื่องจากบางอาคารเบอร์ภายในเป็นโทรศัพท์แบบอนาลอค ไม่
สามารถสร้างบัญชีผุ้ใช้งานแอปพลิเคชัน Cisco Jabber ได้ 
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สรุปการด าเนินการบนระบบ โทรคมนาคม

38%

52%

10%

งานบริการ งานซ่อมบ ารุง อ่ืนๆ



ภัยคุกคามระบบ
เครือข่าย
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

22

สถานะการณ์ไวรัสและมัลแวร์ที่แพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย โดย อุปกรณ์ IPS (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

(ที่มา : Sourcefire https://203.158.4.43)
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

23

สถานะการณ์ไวรัสและมัลแวร์ที่แพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย โดย อุปกรณ์ IPS (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

(ที่มา : Sourcefire https://203.158.4.43)
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย
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• Thread (top 20) ท่ีแพร่ระบาดภายในมหาวิทยาลัย และ block โดย อุปกรณ์
firewall next gen

• การใช้งาน Application (Top20)

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

https://203.158.4.195

https://203.158.4.195/
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย
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• Intrusions By Severity • Critical High and Medium Intrusions Timeline

การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : fortinet (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย
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• Intrusions By Types • Critical Severity Intrusions

การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : fortinet (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย
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• High Severity Intrusions • Medium Severity Intrusions

การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : fortinet (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย
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• Intrusion Victims • Intrusion Sources

การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : fortinet (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย
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• Intrusions Blocked

การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : fortinet (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย
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• Summary of Application Traffic by Risk • Applications by Total Bandwidth

การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน REG และ Finance
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย
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• 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
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย
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• Intrusion Events by Application • Top Intrusion Events

การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน REG และ Finance


