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สรุปการด า เนินการบน
ระบบเครือข่าย SUTNET
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• 3 เม.ย.63 Uninet เข้ามา MA อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ห้อง 
Internet Data Center

• 7 เม.ย.63 อุปกรณ์ transceiver ส่วนการเงินเสีย ท าให้ไม่สามารถใช้
งานระบบเครือข่ายได้ ฝ่ายฯแก้ไขโดยการน าอุปกรณ์ switch ติด
ทดแทนอุปกรณืท่ีเสีย เรียบร้อยแล้ว

• 9 เม.ย.63  เดินสาย LAN ห้องประชุมส่วนแผนงาน 1 จุด เพื่อติดตั้ง
ระบบกล้องในห้องประชุม

• 11 เม.ย.63  เปิดระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย firewall เพื่อ
รองรับการใช้งาน WebEx

• 13 เม.ย.63  งานไฟฟ้า ส่วนอาคารสถานท่ี แจ้งไม่สามารถใช้งานจอ
LEDถนน304 ได้ จึงท าการตรวจสอบพบว่า กระรอกกัดแถะสาย
Fiberopticขาดไปเป็นบางCore ท่ีระยะ3.5 Km จากป้ายLED  จึงจะ
มีการย้ายไปใช้ Core Fiber optic ส่วนท่ีเหลือในวันถัดไป

• 14 เม.ย.63  AIS ซ่อมบ ารุงวงจร internet เวลา  23:59 มี
downtime 10 นาที

• 14 เม.ย.63  แก้ไขปัญหา Switch Network ท่ี R3 เนื่องจากไฟฟ้าดับ
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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
• 17 เม.ย.63  ประสานส่วนพัสดุท าแบบปรับปรุง ระบบ เครือข่าย ท า

ประมาณราคา ส่งส่วนพัสดุ

• 18 เม.ย.63 เกิดฝนตกรุนแรง ท าให้ไฟดับบริเวณหอพัก S14A ส่งผล
ท าให้อุปกรณ์เครือข่ายเสีย ประกอบไปด้วย switch 1 ตัวและ 
access point 19 ตัว ท้ังนี้ฝ่ายฯ ได้แก้ไขโดยน าอุปกรณ์ส ารองติด
ทดแทนเรียบร้อยแล้ว   

• 20 เม.ย. 63 ระบบปรับอากาศห้องข่ายสายโทรศัพท์และระบบ
เครือข่าย ท่ี R7 ไม่จ่ายความเย็น ประสานส่วนอาคารเพื่อด าเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

• 20 เม.ย. 63 ประสานงานกับบริษัท พุทธะเตชะ งานวางท่อร้อยสาย 
และ box งานระบบสื่อสาร อาคารดิจิทัล

• 21 เม.ย. 63 AIS ซ่อมบ ารุงวงจร internet เวลา  23:59 มี
downtime 10 นาที



17%

0%

83%

งานบริการ งานซ่อมบ ารุง อ่ืนๆ
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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

• 21 เม.ย 63 card snmp ของ ups ประจ าอาคาร S7, S8, S10, 
S13A เสียหายเนื่องจากได้รับผลกระทบจาก ไฟดับ ไฟกระชาก จึง
ประสานบริษัทผู้ขายแจ้งเคลม Card SNMP ของเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ที่ S7, S8, S10, S13A

• 22 เม.ย 63 ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี โรงเรียนสุรวิวัฒน์ เร่ืองการจัด
จ้างระบบอินเตอร์หอพักหลังที2่

• 23 เม.ย 63 ติดตั้ง switch ใหม่แทนของเดิมที่อาคารสุรพัฒน์1 และ
แก้ไข switch ท่ี F10 ช้ัน2 uplink not connect

สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) 
(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

5

วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 945 คน

ที่มา (ise) https://203.158.4.207

https://203.158.4.207/


สรุปการด าเนินการบน
ระบบเครือข่ายไร้สาย
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• 2 เม.ย.63 ส ารวจจุดติดตั้ง AP หอพัก S17 (ศูนย์เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ
ไวรัส Covid 19)

• 3 เม.ย.63 ติดตั้ง ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สายจ านวน 7 ตัว แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ท่ีอาคาร
หอพัก 17A-B ท่ีจัดตั้งเป็นศูนย์เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อไวรัส Covid 19

• 8 เม.ย.63 ระบบ @Sut-Guest ไม่สามารถ generat account ได้
ตามปกติ ได้ท าการเคลีย log file ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

• 12 เม.ย.63 ติดตั้ง Access Point ท่ีชั้น 2 อาคารวิจัยจ านวน 1 
เครื่อง ทดสอบการปล่อยสัญญาณ จาก access point indoor โดย
ใช้เสา outdoor อยู่ในช่วงทดสอบสัญญาณ

• 16 เม.ย.63 แก้ไข AP ท่ีหอ  S1 ,S2,S3 ท่ีไม่ท างาน โดยการ รีบูต
ใหม่ด้วยการตัดและจ่ายไฟใหม่

• 18 เม.ย.63 ท าให้ไฟดับบริเวณหอพัก S14A access point 19 ตัว 
(ระบบเช่า 8 ตัว ครุภัณฑ์ศูนย์คอม 11 ตัว) น าอุปกรณ์เปลี่ยน
ทดแทนเรียบร้อยแล้ว
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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

• 28 เม.ย.63 ปล่อยสัญญาณ supply  ส าหรับส่วนพัสดุ เนื่องจากมี
การย้าย office ชั่วคราว

• ทดสอบการปล่อยสัญญาณ จาก access point indoor โดยใช้เสา 
outdoor อยู่ในช่วงทดสอบสัญญาณ
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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

34%

13%

53%

งานบริการ งานซ่อมบ ารุง อ่ืนๆ
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รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย

Internet Gateway Traffic

9

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
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 
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*ท่ีมา http://idm.sut.ac.th/admin
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 

11

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย eduroam

https://203.158.4.211

https://203.158.4.211/
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 

12

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

https://203.158.4.211

https://203.158.4.211/
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รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 

13

สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด
แบ่งตาม ssid สถิติย้อนหลัง 1 เดือน สรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless สงูสดุ 1,778 คน/วนั
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต่ าสุด 683 คน/วัน 

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉลี่ย 1,351 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

• 1 เม.ย.63 vm server 7 ค้างไม่สามารถท างานได้ตามปกติ แก้ไขโดย
การ reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ไม่มีผลต่อ virtual 
machine)

• 1 เม.ย 63 ปรับการให้บริการ openvpn อ านวยความสะดวกผู้ใช้งาน
มากขึ้น

• 2 เม.ย.63 vm server 8 ค้างไม่สามารถท างานได้ตามปกติ แก้ไขโดย
การ reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ไม่มีผลต่อ virtual 
machine)

• ติดตั้งโปรแกรม serif บนระบบ vdi จ านวน 5 license

• 12 เม.ย.63 ฝนตกแรง ท าให้มีน้ ารั่วซึมเข้ามาในห้อง internet data 
center ท าการประสานงานส่วนอาคารเพ่ือตรวจแก้ ซ่อมแซมผนัง
ห้อง หลังคา และยาแนวที่เสื่อมสภาพ  และแจ้งผู้บริหารเพื่อทราบ
ปัญหาแล้ว 

• 13 เม.ย.63 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย hci25.sut.c.th ค้าง ไม่
สามารถ boot ขึ้นได้ตามปกติ ท าการดึงปลั๊กออกชั่วคราว พักเคร่ือง 
10 นาที และเร่ิมการท างานใหม่ ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

• 13 เม.ย.63 ตรวจสอบการ hack website 
http://science.sut.ac.th/honorsprogram พบกระดานสนทนามี
spam จ านวนมาก account admin โดน hack password แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

• 13 เม.ย.63. แก้ไขปัญหา server mooc.sut.ac.thส่งเมลล์ไม่ออก

• 15 เม.ย.63 vm server 4 ค้างไม่สามารถท างานได้ตามปกติ แก้ไข
โดยการ reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ไม่มีผลต่อ virtual 
machine)

• 17 เม.ย.63 add account SUT-Mail ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

• 21 เม.ย.63 แก้ไขปัญหา joget server ส่งเมลล์ไม่ออก

• 22 เม.ย.63 ทดสอบระบบ mailgateway Fortinet เพ่ือป้องกันส
แปมเมลล์ ส าหรับ sutmail ทดแทน mailgateway เก่า

http://science.sut.ac.th/honorsprogram
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สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

• 23 เม.ย. 63 ตรวจสอบเว็บไซต์ dorm.sut.ac.th พบมีมัลแวร์แอบ
แฝงอยู่ใน java script file ของเว็บไซต์ เกิดจากการติดไวรัส ของ
เคร่ืองท่ีใช้ ftp แจ้งท าการแก้ไข และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว

• 27 เม.ย. 63 vm server 7 ค้างไม่สามารถท างานได้ตามปกติ แก้ไข
โดยการ reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ไม่มีผลต่อ virtual 
machine)

ปิดบัญชี internet account ดังนี้

account หมายเหตุ

252002 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

562049 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)

143005 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account)
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สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 57 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 57 account

ด าเนการ
เรียบร้อย

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

internet account 24 9

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

63 55

vpn account 23 -

HPCC acount 2 -

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) 1 -

Virtual Application & Desktop 8 -

สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้
0% 0%

59%

5%

36%

จัดสรร virtual server จัดสรรพื้นที่ website จัดสรร account

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ

สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center



สรุปการด าเนินการบนระบบ
โทรคมนาคม
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สรุปการด าเนินการบนระบบ โทรคมนาคม

23%

77%

0%

งานบริการ งานซ่อมบ ารุง อ่ืนๆ
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สรุปค่าโทรศัพท์

20



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
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สรุปการด าเนินการอื่นๆ สรุปการด าเนินการอื่นๆ

• จัดท างบประมาณประจ าปี 2564 

• จัดท าโครงการส าหรับของบประมาณรัฐบาล

• จัดท าโครงการในระบบ pbm ประจ าปี 2564

• เปลี่ยนตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประเด็นความเส่ียง : การ
เสียโอกาสในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และความไม่
ปลอดภัยของข้อมูล เปลี่ยนการวัดผลตัวชี้วัด kri จาก "สามารถ
ป้องกันการบุกรุกข้อมูลจากภายนอกได้ส าเร็จ ได้มากกว่าร้อยละ 95 
ของจ านวนการบุกรุกท้ังหมด" เป็น "จ านวนการ hack ระบบ
สารสนเทศทีล่ดลง“

• ประมาณาราคาการด าเนินงาน ระบบ fiber to home โซนบ้านพัก
บุคลากร

• ปรับแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับจริง

• Ebidding การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก
ประจ างานระบบสารสนเทศ (Data Switch)

• Ebidding การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย
ประจ าหน่วยงาน (Edge Switch)

• Ebidding การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์
แบบรองรับ 24 คู่สาย จ านวน 16 ชุด

สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ส าหรับการขอใช้ Cisco Jabber
พัฒนาและทดสอบระบบ OTP



ภัยคุกคามระบบ
เครือข่าย
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

24

สถานะการณ์ไวรัสและมัลแวร์ที่แพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย โดย อุปกรณ์ IPS (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

(ที่มา : Sourcefire https://203.158.4.43)



25

ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

25

สถานะการณ์ไวรัสและมัลแวร์ที่แพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย โดย อุปกรณ์ IPS (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

(ที่มา : Sourcefire https://203.158.4.43)
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ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

26

• 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


