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สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

1 แก้ไขอุปกรณ์ microtik ซึ่งเป็นตัว Authen ระบบ ADSL เสีย จึงได้ท ำกำร
เปลี่ยนอุปกรณ์ microtik ตัวใหม่ และปรับปรุงค่ำ configuration ใหม่ 
เรียบร้อยแล้ว

2 สำย fiber optic R6 ขำดจำกกำรปรับปรุงพื้นท่ี ณ บริเวณเรือนพักบุคลำกร R6  
ส่งผลกระทบให้บริเวณเรือนพักบุคลำกร R3, R6, R8 ไม่สำมำรถใช้งำนระบบ
อินเทอร์เน็ตได้ชั่วครำว 24 ชม. ซึ่งเจ้ำหน้ำท่ีแก้ไข patch สำย fiber optic ใหม่
สำมำรถใช้งำนได้เรียบร้อยแล้ว

3 Core switch ประจ ำอำคำร F11 มีปัญหำเมื่อไฟดับ และไม่สำมำรถบูทตัวเองขึ้น
ได้เมื่อไฟมำ ได้ท ำกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ core switch ตัวใหม่ทดแทน ส่วนตัวเดิม 
ท ำหน้ำท่ี redundancy

4 ติดตั้งอุปกรณ์ core switch ประจ ำอำคำรเพ่ิมเติม ท่ี F5 ชั้น1, F6 ชั้น1

5 Link วงจร internet ais ไม่ท ำงำน สำเหตุจำกไฟดับ เมื่อวันท่ี 29 กรกฏำคม 
2562 ท้ังนี้ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งำนเน่ืองจำก traffic สำมำรถออกอีกช่องทำงได้
ตำมปกติ  

6 ออก tor เช่ำ link video conference (120Mb : 1ปี)  
ประจ ำปงีบประมำณ 2563

7 ออก tor เช่ำวงจร internet มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
Domestic Bandwidth ควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 5,000 Mbps International 
Bandwidth ควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 2,000 Mbps

8 ออก tor เช่ำสัญญำณกำรใช้โทรศัพท์พื้นฐำนส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรแบบองค์กร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563



สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

68%

32%

งำนตำมระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่าย (LAN) (ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

วิธีการ จ านวน

วิธีกำรแบบ NAC In-Band 118 คน 

วิธีกำรแบบ ISE (802.1x) 867 คน

รวมท้ังหมด 985 คน 

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

12%

88%

วิธีกำรแบบ NAC In-Band วิธีกำรแบบ ISE (802.1x)

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


สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่ายไร้สาย

1
ด ำเนินกำรปลดระบบเครือข่ำยไร้สำยแบบเก่ำ (SUT-Wifi) ทุกอำคำร เหลือ 
อำคำรบริหำร และอำคำรวิชำกำร

86%

14%

งำนตำมระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ



รายงานการใช้งานระบบเครือขา่ย

Internet Gateway Traffic

*ทำงออก AWN Domestic 4 Gbps,Inter 1 Gbps) Uninet 4Gbps / ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค.62

ที่มำ http://mrtg.sut.ac.th



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi

https://203.158.4.211*ท่ีมำ 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

 ผู้ใช้งำนผ่ำนระบบ wireless สงูสดุ 8,235 คน/วนั
 ผู้ใช้งำนผ่ำนระบบ wireless ต ่ำสดุ 2,279 คน/วนั 
 ผู้ใช้งำนผ่ำนระบบ wireless เฉล่ีย 4,968 คน/วนั



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

1 Config และติดตั้งระบบ Dr-site ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ำย 4 ตัว และ storage 
server 1 ตัวณ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัย เมื่อวันท่ี 10 กรกฏำคม 2562 
เรียบร้อยแล้ว

2 ติดตั้งระบบ backup mail server โดยใช้ โปรแกรม acronis backup โดยให้ท ำ
กำร backup mailbox database ผู้ใช้งำนทุกอำทิตย์

3 แก้ไข firewall policy ของระบบ AIS cloud โดยอนุญำติ port 8080 8081 
แบบ any any ส ำหรับเครื่อง virtual machine : SUT-WebApp-VM01

5 จัดสรรพื้นท่ีเว็บไซต์ www.entrepreneurship.sut.ac.th ตำมหนังสือบันทึก
ข้อควำมเลขท่ี อว 7458/3 แก่ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมเป็นผู้ประกอบกำร

แก้ไขเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชำกำร http://web.sut.ac.th/das  โดยตรวจสอบพบ
ไฟล์แปลกปลอมท่ี folder images เนื่องจำก เปิด permission 777 ท ำให้
hacker สำมำรถวำงไฟล์แปลกปลอมในระบบได้

4

6 เจรจำเพ่ิมโควต้ำกำรใช้งำน google account for education จำก 12,000 
account เป็น 50,000 account

7 จัดท ำแบบฟอร์ม checklist ระบบเครือข่ำยรำยวัน (ปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน)

- เคร่ืองแม่ข่ำย 192.168.50.201 : เก็บ original image ส ำหรับระบบทุกระบบ
- เคร่ืองแม่ข่ำย 192.168.50.202 : backup ระบบ vsan1,3
- เคร่ืองแม่ข่ำย 192.168.50.203 : backup ระบบ mis
- เครื่องแม่ข่ำย 192.168.50.204 : backup ระบบ reg, vps server

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


สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

8 วันท่ี 7 ก.ค. 62  Vmserver 0,10 ฟ้อง disk มีปัญหำ เบื้องต้นท ำกำรแก้ไขโดย
กำร reboot ท ำให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

9 วันท่ี 21 ก.ค. 62  Vmserver 7   ฟ้อง disk มีปัญหำ เบ้ืองต้นท ำกำรแก้ไขโดย
กำร reboot ท ำให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

10 วันท่ี 30 ก.ค. 62  Vmserver 8 ฟ้อง disk มีปัญหำ เบ้ืองต้นท ำกำรแก้ไขโดยกำร 
reboot ท ำให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

เพิ่ม rule policy บน mailgateway เพื่อกรอง spam mail ท่ีมีกำรโจมตีเพ่ิม
มำกขึ้น

11

สรุปจ ำนวนผู้ขอ account ระบบสำรสนเทศแบบ online ดังน้ี

• internet account 219 account

• email account (SUTMail) 36 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 154 account

• vpn account 14 account

• Web Hotting Account 2 account

• Virtual Application & Desktop 7 account



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

4%
2%

83%

11%

Vmserver  มีปัญหำ 
จัดสรร virtual server
จัดสรร Account ระบบสำรสนเทศแบบ online
งำนตำมระบบแจ้งซ่อม
อ่ืนๆ



สรุปการด าเนนิการบนระบบโทรคมนาคม

1 ติดตั้งอุปกรณ์สัญญำณโทรศัพท์ใหม่ Voice Gateway ที่อำคำรเครื่องมือ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี7  จ ำนวน 3 ตัว  ทดแทนอุปกรณ์ตู้สำขำ
โทรศัพท์อัลคำเทค

1%

30%

69%

อ่ืนๆ งำนบริกำร งำนซ่อมบ ำรุง



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

สถานะการณ์ไวรัสและมัลแวร์ที่แพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย โดย อุปกรณ์ IPS (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

(ที่มำ : Sourcefire https://203.158.4.43)



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย

สถานะการณ์ไวรัสและมัลแวร์ที่แพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย โดย อุปกรณ์ IPS (ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

(ที่มำ : 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) ที่แพร่ระบำดภำยในมหำวิทยำลัย และ block โดย อุปกรณ์
firewall next gen • กำรใช้งำน 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


