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สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

1
ฝ่ายโครงสร้างฯ ออก MA ระบบเครือข่าย เพ่ือบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย และ
ส ารวจอุปกรณ์ท่ี อาคารบรรณสาร1-2, อาคารสุรพัฒน์ 1

2 รีบูทอุปกรณ์ microtik เท่ือวันท่ี 11 เม.ย. 62 เพื่อแก้ไขปัญการะบบ ADSL 
เนื่องจากผู้ใช้ไม่สามารถ login เข้าใช้งานระบบ internet ได้

3 แก้ไขปัญหา application line ไม่สามารถ video call ผ่านระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยได้ โดยปรับ config ท่ีอุปกรณ์ firewall

4 วันท่ี 30 เมษายน 2562 Link AIS Down เวลา 16:00-16:30 น.



สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

5 ตรวจสอบ ปริมาณการใช้งาน internet ส่วนประสานงานมทส.-กทม ตามท่ีผู้ใช้
ร้องเรียนว่า internet ช้าเมื่อมีการประชุม conference
ปริมาณการใช้งาน internet สูงสุด 18 Mbps/sec วันที่ 19 เมษายน 2562 ดัง
กราฟ 

สรุปได้ว่า ไม่พบปริมาณการใช้งานเต็มช่องสัญญาณ internet จนท ำให้เป็นปัญหำต่อกำรใช้งำน และกำรประชมุ conference.



สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

16%

84%

อ่ืนๆ งานตามระบบแจ้งซ่อม



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่าย (LAN) (ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ NAC In-Band 154 คน 

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 747 คน

รวมท้ังหมด 901 คน 

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

17%

83%

วิธีการแบบ NAC In-Band วิธีการแบบ ISE (802.1x)

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


สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่ายไร้สาย

89%

11%

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ

1
ได้รับแจ้งการใช้งาน internet บริเวณหอพักนักศึกษา S18 ตรวจสอบพบการใช้
งาน application facebook ผ่านโทรศัพท์ไม่โหลดข้อมูล ในบางเคร่ือง ทางฝ่าย
ได้ด าเนินการแก้ปัญหาดังนี้

- แก้ไข configuration policy บน firewall 

- เปลี่ยนอุปกรณ์แปลงสัญญาณ media converter ท่ีหอพัก s-18 

- ปรับ configuration บนอุปกรณ์ wireless controller 

- ท าการ by pass traffice internet ไม่ผ่าน caching server 

- ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการเฝ้าสังเกตุอาการ



รายงานการใช้งานระบบเครือขา่ย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก AWN Domestic 4 Gbps,Inter 1 Gbps) / Uninet 4Gbps / ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 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 6,920 คน/วนั
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต ่ำสดุ 881 คน/วนั 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉล่ีย 4,953 คน/วนั



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

1 วันท่ี 2 เม.ย. 62  Vmserver 3 ฟ้อง disk มีปัญหา เบื้องต้นท าการแก้ไขโดยการ 
reboot vmserver ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2 วันท่ี 3 เม.ย. 62  Vmserver 7,5  ฟ้อง disk มีปัญหา เบ้ืองต้นท าการแก้ไขโดยการ 
reboot vmserver 5 ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ส่วน vmerver7 ต้องลบ 
diskgroup แล้วสร้าง diskgroup ขึ้นมาใหม่

4 วันท่ี 14 เม.ย 62  Vmserver 4  ฟ้อง disk มีปัญหา เบื้องต้นท าการแก้ไขโดย
การ reboot vmserver ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

5 เปลี่ยนพัดลม vmserver12, vmserver 31 เนื่องจากระบบฟ้องพัดลมท างาน
ผิดปกติ

6 สร้างช่องทาง VPN (OpenVPN) รองรับในกรณีท่ีผู้ใช้งานท่ีอยู่ภายนอก
มหาวิทยาลัย ต้องการ ftp, sftp, remote desktop เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดเพิ่มเติม http://its.sut.ac.th/index.php/sut-network/openvpn

7 ส ารวจความต้องการใช้งานระบบ Virtual Server และปริมาณการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562

3 วันท่ี 5 เม.ย 62  Vmserver 8 ฟ้อง disk มีปัญหา เบ้ืองต้นท าการแก้ไขโดยการ 
reboot vmserver ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

9 จัดสรร virtual server ส านักเทคโนโลยีเกษตร
- Server name : koratchicken.sut.ac.th
- IP address : 203.158.3.26
- CPU 4 vcpu Memory 8 gb Disk 100 Gb
- ระบบปฏิบัติการ : windows 2016 standard (64 bit)

จัดสรร virtual server ส่วนทรัพยากรบุคคล 
- ip : 203.158.3.19  
- CPU 4 vcpu,Memory 8 gb,Disk 100 Gb
- ระบบปฏิบัติการ : windows 2016 standard (64 bit)

8

http://its.sut.ac.th/index.php/sut-network/openvpn


สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

• internet account 42 account

• email account (SUTMail) 18 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 120 account

• vpn account 7 account

• personal website 1 account

• eduroam 2 account

• virtual App & Desktop 4 account

12%

16%

6%

60%

6%

งานตามระบบแจ้งซ่อม Vmserver  มีปัญหา 

จัดสรร virtual server จัดสรร Account ระบบสารสนเทศแบบ online

อื่นๆ



สรุปการด าเนนิการบนระบบโทรคมนาคม

1 วันท่ี 9 เมษายน 2562  เปิดใช้งานระบบตอบรับอัตโนมัติของโรงเรียนสุรวิวัฒน์  
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-4422-5241

3 วันท่ี 26 เมษายน 2562   เข้าติดตั้งอุปกรณ์แปลงสัญณาณโทรศัพท์แบบไอพี  
Voice Gateways จ านวน 9 ตัว ท่ีอาคารวิชาการ 2  ชั้น 1  ห้องเครือข่าย  และ
อยู่ในระหว่างด าเนินการตัดถ่ายสัญญาณเพื่อใช้งาน

2 วันท่ี 11 เมษายน 2562  ด าเนินการแก้ไขปัญหาการโทรออกต่างประเทศของ
ระบบโทรศัพท์ท่ีเช่ือมต่อกับ E1 Ais แล้วเสร็จ   สามารถโทรออกต่างประเทศได้

4%

96%

อ่ืนๆ งานตามระบบแจ้งซ่อม



รายงานปัญหาในการท างาน

อุปกรณ์ ups เสื่อมสภาพ ท าให้ระบบ network ไม่สามารถ start ได้หลังจากไฟฟ้ามา

- สถานที่ F4 ชั้น 2 ตู้ core switch
- สถานที่ F12 ชั้น 3 ตู้ core swith
- สถานที่ F12 ชั้น 1 ตู้ core swith
- โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ตู้ zone b ฝั่งขวา บริเวณห้องนักเรียน ต้องด าเนินการต่อตรงเข้ากับ ผนังห้อง

หน่วยงานต้องการต่อสาย lan โดยที่จุดบริการไม่มี เนื่องจากมีการปรับปรุง บริเวณใหม่

- อาคารเรียนรวม 2 บริเวณ จนท.ส่วนฝ่ายรับนักศึกษา
- อาคารเครื่องมือ F4 บริเวณห้องปฏิบัติเคมีชั้น 1
- อาคาร surapat 3,4,5 บริเวณอุธยานผีเสื้อ ต้องการต่อสาย lan และ ระบบโทรศัพท์ เข้าห้องปฏิบัติการ

และห้องแสดงตามตึก ไม่สามารถเดินสาย lan และ ขยายจุดบริการ wifi ได้

1

2



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


