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สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

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

2 ด าเนินการติดตั้ง ups ท่ีจัดซื้องบปี 61 อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า (UPS) ส าหรับหอพัก 
2KVA (S1-S16) เรียบร้อยแล้ว 

3 ติดตั้ง poe switch เพ่ิม 1 ตัวบริเวณอาคารศูนย์เครื่องมือ F2 ชั้น2

11%
4%

85%

อ่ืนๆ งานบริการ งานซ่อมบ ารุง



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่าย (LAN) (ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ NAC In-Band 129 คน 

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 796 คน

รวมท้ังหมด 925 คน 

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

14%

86%

วิธีการแบบ NAC In-Band วิธีการแบบ ISE (802.1x)

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


สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่ายไร้สาย

1
ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย ตามโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย (Digital it Infrastructure) ประกอบไป
ด้วย access point 250 บริเวณอาคารเรียนรวม1 คลอมคลุมอาคารเรียน, ห้อง
300, ห้อง 1500 และอาคารหอพักนักศึกษา s1-6 ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ทุกชั้นแล้ว
เสร็จ

2
บริษัทส่งมอบ CMX license ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
เครือข่าย (Digital it Infrastructure) เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา
ระบบ 

2
ทยอยปลดสัญาณ SUT-Wifi ออกจากระบบในบางพื้นท่ี เช่น บริเวณโซนศูนย์
เคร่ืองมือ และด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
@SUT-Wifi แทน SUT-Wifi

77%

23%

งานตามระบบแจง้ซ่อม อ่ืนๆ



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 8,315 คน/วนั
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต ่ำสดุ 4,138 คน/วนั 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉล่ีย 6,939 คน/วนั



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

1 บริษัทส่งมอบอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ 
(Data Center) และศูนย์ส ารองข้อมูล (DR-Site) ประกอบไปด้วย  HP server 3 
ตัว, netapp fas-2720 80 Tb 1 ตัว - อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ Dr-site 

2 บริษัทส่งมอบอุปกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับการพัฒนาระบบงานประจ า 
ตามงบงานประจ า 61 ประกอบไปด้วย 
-hp server 4 ตัว รองรับ mis-finance server farm  -ด าเนินการย้ายข้อมุลขึ้น
ระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว
-hp server  4 ตัว รองรับ vdedicate server farm -ด าเนินการย้ายข้อมุลขึ้นระบบ
ใหม่เรียบร้อยแล้ว
-Hp server 2 ตัว รองรับระบบเมลล์ sutmail -อยู่ในขั้นตอนการย้ายข้อมูล
-Hp server 4 ตัว รองรับงานพัฒนาระบบ VDI – อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ
-HP storage server 40Tb 1ตัว รองรับการ backup ข้อมูล datacenter

4 วันท่ี 11 มิ.ย. 62  Vmserver 9 ฟ้อง disk มีปัญหา เบ้ืองต้นท าการแก้ไขโดยการ 
reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

5 วันท่ี 26 มิ.ย. 62  Vmserver 5 ฟ้อง CPU ร้อน ท าให้เครื่องค้าง เบ้ืองต้นท าการ
แก้ไขโดยการ reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

3 ด าเนินการแก้ไขการ block เมลล์จาก Hotmail เนื่องจากมี user โดน hack 
email account แล้วส่งเมลล์ยิง Hotmail จึงได้ด าเนินการประสานงานกับทาง 
customer support เพ่ือปลด block

7 จัดสรรพื้นท่ีเว็บไซต์ www.entrepreneurship.sut.ac.th ตามหนังสือบันทึก
ข้อความเลขท่ี อว 7458/3 แก่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ

แก้ไขปัญหา AD profiler-iii,profiler-iv  มีปัญหาเร่ืองการ sync object แก้ไข
โดยการลบ Lingering Objects บน AD 

6

8 ปรับปรุงระบบเมลล์มหาวิทยาลัย โดยการ upgrade โปรแกรม Microsoft 
exchange 2013 เป็น version 2016 และด าเนินการ migrate ข้อมูลผู้ใช้งานสู่
ระบบใหม่

9 เพ่ิม rule policy บน mailgateway เพ่ือกรอง spam mail ท่ีมีการโจมตีเพ่ิม
มากขึ้น

http://www.entrepreneurship.sut.ac.th/


สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

• internet account 21 account

• email account (SUTMail) 56 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 18 account

• vpn account 10 account

• SUT HPCC Account 2 account

• personal website 5 account

10% 5%

55%

30%

Vmserver  มีปัญหา 
จัดสรร virtual server
จัดสรร Account ระบบสารสนเทศแบบ online
อื่นๆ



สรุปการด าเนนิการบนระบบโทรคมนาคม

1 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562  ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณโทรศัพท์ใหม่ Voice 
Gateway เพิ่มอีกจ านวน 2 ตัว  48 เลขหมาย  ประจ าอาคารหอพักสุรนิเวศ 
2  เพื่อแก้ปัญหาสายสัญญาณโทรศัพท์เคเบิ้ลใต้ดินจากอาคารบรรณสารไปที่
กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา  ท าการย้ายหมายเลขโทรศัพท์มาใช้งานที่อุปกรณ์ 
Voice Gateway  แล้วเสร็จ

2 วันที่ 19 มิถุนายน 2562  ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณโทรศัพท์ใหม่ Voice 
Gateway เพิ่มอีกจ านวน 1 ตัว  24 เลขหมาย  ประจ าอาคารบรรณสาร 1-2  
ทดแทนอุปกรณ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัลคาเทค  แล้วเสร็จ

3 วันที่ 25 มิถุนายน 2562  ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณโทรศัพท์ใหม่ Voice 
Gateway ที่อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี5  จ านวน 1 
ตัว  และอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6ทดแทนอุปกรณ์
ตู้สาขาโทรศัพท์อัลคาเทค  แล้วเสร็จ

4%

29%

67%

อ่ืนๆ งานบริการ งานซ่อมบ ารุง



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


