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สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

1 บริษัทส่งมอบอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ 
(Data Center) และศูนย์ส ารองข้อมูล (DR-Site) ประกอบไปด้วย

- HP server 3 ตัว 
-netapp fas-2720 80 Tb 1 ตัว

2 บริษัทส่งมอบอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย (Digital 
it Infrastructure)  ประกอบไปด้วย access point 250 ตัว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์  

4 ด าเนินการต่อ ups ท่ีจัดซื้องบปี 61 เข้าระบบ -จัดการให้อุปกรณ์เครือข่ายได้รับ
กระแสไฟหล่อเลี้ยงจาก ups ท่ีอาคารบริหาร -ส่วนการเงิน

5 บริษัทส่งมอบอุปกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับการพัฒนาระบบงาน
ประจ า ตามงบงานประจ า 61 ประกอบไปด้วย 
-hp server 4 ตัว ส าหรับงานรองรับ mis-finance server farm
-hp server 4 ตัว ส าหรับ vdedicate server farm
-Hp server 2 ตัว ส าหรับ sutmail
-Hp server4 ตัว ส าหรับงานพัฒนาระบบ VDI
-HP storage server 40Tb 1ตัว

3 บริษัทส่งมอบงานตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย (Digital 
it Infrastructure) ในส่วนงานปรับปรุงสายไฟเบอร์ และงานเดินสาย network 
ภายในอาคาร และงานส่งมอบอุปกรณ์ CMX ตามโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบเครือข่าย (Digital it Infrastructure)  เรียบร้อยแล้ว



สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

31%

69%

อ่ืนๆ งานตามระบบแจ้งซ่อม



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่าย (LAN) (ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ NAC In-Band 154 คน 

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 774 คน

รวมท้ังหมด 928 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

85%

15%

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ

1
แก้ปัญหา application facebook ไม่ฟีดข้อมูล บนอุปกรณ์มือถือ โดยแก้ 
firewall policy เกี่ยวกับ p2p

2
ติดตั้ง access point เพ่ิม 1 ตัวบริเวณอาคารศูนย์เครื่องมือ f4 ชั้น1 (F4-fl1 
outdoor-back)



รายงานการใช้งานระบบเครือขา่ย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก AWN Domestic 4 Gbps,Inter 1 Gbps) Uninet 4Gbps / ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 62

ที่มา http://mrtg.sut.ac.th



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi

https://203.158.4.211*ท่ีมา http://idm.sut.ac.th/admin

https://203.158.4.211/


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 7,355 คน/วนั
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต ่ำสดุ 3,612 คน/วนั 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉล่ีย 6,146 คน/วนั



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

1 วันท่ี 2 พ.ค. 62  Vmserver 7 ฟ้อง disk มีปัญหา เบื้องต้นท าการแก้ไขโดยการ 
reboot vmserver ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2 วันท่ี 14 .พ.ค 62  Vmserver 5  ฟ้อง disk มีปัญหา เบ้ืองต้นท าการแก้ไขโดยการ 
reboot vmserver 5 ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

4 วันท่ี 17 พ.ค.62  Vmserver 3,8,4 ฟ้อง disk มีปัญหา เบื้องต้นท าการแก้ไข
โดยการ reboot vmserver ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีผลกระทบระบบ
โทรศัพท์ VoIP ตั้งแต่เวลา 8.30-10.00น. ท าให้ไม่สามารถใช้งานได้

5 เปลี่ยนพัดลม vmserver12, vmserver 31 เนื่องจากระบบฟ้องพัดลมท างาน
ผิดปกติ

6 จัดสรร internet account ส าหรับนักเรียนเข้าใหม่ โรงเรียนสุรวิวัฒน์  ม.1 
จ านวน 145 คน, ม.4 จ านวน 99 คน

7 ตรวจสอบ website สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี http://suta.sut.ac.th พบข้อมูล
แปลกปลอมในระบบคาดว่า hacker สามารถคาดเดา password ผู้ดูแลระบบ ท า
ให้สามารถเข้าถึงส่วนจัดการข้อมูล (backend) ได้ จึงประสานผู้ดูแลเว็บไซต์เพื่อ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว3 วันท่ี 15 พ.ค. 62  Vmserver 9 ฟ้อง disk มีปัญหา เบ้ืองต้นท าการแก้ไขโดย

การ reboot vmserver ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

9 จัดสรร virtual server ส่วนส านักเทคโนโลยีเกษตร
-ip : 203.158.3.27 Server name : agricourse.sut.ac.th
-CPU 4 vcpu,Memory 8 gb,Disk 100 Gb
-ระบบปฏิบัติการ :  18.0.14

แก้ไขการบล็อคจดหมายจาก Hotmail ท าให้สามารถส่งจดหมยถึง Hotmail ได้
ตามปกติ 

8



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

• internet account 33 account

• email account (SUTMail) 20 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 76 account

• vpn account 9 account

• personal website 1 account

• virtual App & Desktop 4 account

4%

22%

4%

61%

9%

งานตามระบบแจ้งซ่อม Vmserver  มีปัญหา 

จัดสรร virtual server จัดสรร Account ระบบสารสนเทศแบบ online

อื่นๆ



สรุปการด าเนนิการบนระบบโทรคมนาคม

1 วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2562  ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณโทรศัพท์ใหม่ Voice 
Gateway จ านวน 9 ตัว  216 เลขหมาย  ประจ าอาคารวิชาการ 2  ทดแทน
อุปกรณ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัลคาเทค  แล้วเสร็จ

2 วันที่ 23-28 พฤษภาคม  2562  ท าการตั้งค่าอุปกรณ์  สร้างหมายเลข
โทรศัพท์ 216 เลขหมาย  พร้อมกับย้ายสายสัญญาณมาใช้งานอุปกรณ์  
Voice Gateway ใหม่  แล้วเสร็จ  สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ตามปกติ

4 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562  ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณโทรศัพท์ใหม่ 
Voice Gateway จ านวน 2 ตัว  48 เลขหมาย  ประจ าอาคารบรรณสาร 
1-2 ทดแทนอุปกรณ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัลคาเทค  แล้วเสร็จ

3 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562  หลังเวลาท าการปกติ  ได้มีการอัพเกรด
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ของระบบโทรศัพท์ Cisco Unified CallManager แล้ว
เสร็จสามารถใช้งานได้ปกติ

5%

95%

อ่ืนๆ งานตามระบบแจ้งซ่อม



รายงานปัญหาในการท างาน

ปัญหาที่พบในการท างาน แนวทางแก้ไข
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ท าให้อุปกรณ์เครือข่าย switch ของแต่ละอาคาร เมื่อกระแสไฟฟ้า
กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ท าให้ ups และอุปกรณ์เครือข่าย เช่น switch เสียหาย อาจเกิด
จากการกระชากของกระแสไฟฟ้า จึงท าให้อุปกรณ์เสียหาย

- จ าเป็นต้องมีแบตเตอรี่ส ารอง เพื่อใช้ในการส ารองไฟฟ้า
- จ าเป็นต้องมี line power ups ประจ าแต่ละอาคารเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย SUT-
net ของอาคาร หรือติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาดใหญ่ประจ าแต่ละอาคาร

ความต้องการของการใช้งานผ่านสาย lan บริเวณท่ีไม่มีจุดเช่ือมต่อ และไม่มี outlet เพ่ือ
รองรับจุดเชื่อมต่อ lan ยังมีความต้องการใช้งานเพื่อพิมพ์งาน ผ่านสาย lan ยังคงมีอยู่

- ออกแบบระบบ printer ให้รองรับผ่าน wifi ของเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
- ขยายระบบ wifi ให้ครอบคลุมบริเวณ zone ท่ีมีจุดอับสัญญาณ

ปัญหาสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และ fiber optic ขาด ท่ีบริเวณตู้เครือข่ายประจ าแต่ละ
อาคาร ตรวจสอบพบว่า บริเวณภายในส านักงาน พบมีการรับประทานอาหารในหน่วยงาน 

แนะน าหน่วยงานให้น าเศษอาหารออกนอกบริเวณ ไม่ควรปล่อยข้ามคืน

ปัญหาสาย Fiber optic ตอนนอกขาด สาเหตุ เกิดจาก ภายในมหาวิททยาลัยมีการต่อเติม 
ก่อสร้าง ขาดการประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ ก่อนลงมือก่อสร้าง จึงเป็นสาเหตุ ท าให้
สาย Fiber optic ขาด

อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ยังไม่ครอบคลุมพื้นท่ี ภายในอาคารส านักงาน 



รายงานปัญหาในการท างาน

ปัญหาที่พบในการท างาน แนวทางแก้ไขปัญหา
- ปัญหาเรื่องผลกระทบโครงการสายตอนนอกระบบโทรศัพท์
- ปัญหาเรื่องสายเคเบลิโทรศพัท์ตอนนอกเชื่อมโยงกลุ่มอาคารฟาร์ม มทส เก่า
และช ารุด ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ปรับปรุงสายตอนนอก ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
- จัดหาระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็
ทดแทน เพื่อยกเลิกการใช้สายเคเบิลโทรศัพท์ตอนนอก

ปัญหาการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตผ่านคู่สายโทรศัพท์กลุ่มบ้านพักบุคลากร
ปัญหาการใช้งานระบบเตอร์เน็ตผ่านคู่สายโทรศัพท์กลุ่มบ้านพักบุคลากร 
เนื่องมาจากระบบชุมสายอินเตอร์เนต็ (ADSL Server) เก่าช ารุดเสียหาย 
และเคเบิลโทรศพัท์ช ารุดเสียหาย

ปรับปรุงสายตอนนอก ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

ผลกระทบการปรับเปลี่ยนระบบจากระบบ Analog เป็นระบบ IP-Phone จัดท าแผนด าเนินการการปรับเปลี่ยนระบบ และท าความเข้าใจกับผู้ใช้ เรื่อง
ผลกระทบมีอะไรบ้าง 



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


