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สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

1 1 ส.ค.62 ติดตั้ง switch poe sg300-10 เพิ่ม 1 ตัวท่ีอาหารบริหาร ส่วน
ทรัพยากรบุคคล

2 7 ส.ค. 62 ระบบเครือข่ายท้ังมหาวิทยาลัย ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 16.30-
17.00น. ตรวจสอบพบความผิดปกติที่ Core Switch หลักมีปริมาณข้อมูล (Traffic) 
สูงผิดปกติ  มาจากปัญหาการต่อวงจร Network Loop ท้ังนี้ได้พบว่ามีการ
ด าเนินการเชื่อมต่อวงจรระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาติที่อาคารเรียนรวม1  จึงได้
แก้ไข -ประสานงานและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเรียบร้อยแล้ว

3 22 ส.ค. 62 ระบบเครือข่ายส่วนหน้าไม่สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่เวลา 9.30-12.40 
น. จาก link ais down ได้ท าการประสานงานบริษัท ais ให้ท าการแก้ไข จึง
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

4 ด าเนินการเปิด port ส าหรับรับส่งเมลล์ ให้เครื่องแม่ข่าย ส านักหอสมุดเบญาลัย 
203.158.7.1 โดยอนุญาติ port เพ่ิมเติมดังนี้ 25,110,143,465,587,993,995

5 27 ส.ค. 62 พบอุปกรณ์ Authen (ISE) ไม่ท างานตามปกติ ท าให้ผู้ใช้งานระบบ 
lan (802.1X) ไม่สามารถ login เข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่เวลา 8.40-9.00น.    

6 29 ส.ค. 62 uninet เปลี่ยนอุปกรณ์ router เพ่ือ upgrade อุปกรณ์ 



สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

84%

16%

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่าย (LAN) (ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ NAC In-Band 90 คน 

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 732 คน

รวมท้ังหมด 822 คน 

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

11%

89%

วิธีการแบบ NAC In-Band วิธีการแบบ ISE (802.1x)

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


สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่ายไร้สาย

1
30 ก.ค.62 บริษัท AIS หมดสัญญาการปล่อยสัญญาณเครือข่ายไร้สาย SUT-
AIS_wifi, AIS smart login กับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการปลดสัญญาณออก
จากระบบ และจะต้องมีการถอดอุปกรณ์ access point ออกจากพื้นท่ี  ท าให้
ผู้ใช้งานบางท่านไม่สามารถใช้งานสัญญาณระบบ AIS ได้ แต่สามารถใช้งาน
สัญญาณ @SUT-Wifi ทดแทนได้

2
1. ส.ค.62 บริษัท AIS เร่ิมปล่อยสัญญาณ @AIS Super wifi ในบางจุดของ
มหาวิทยาลัย เช่น อาคารเรียนรวม อาคารวิชาการ โดยท าสัญญากับทาง
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเช่า Access Point ของมหาวิทยาลัย จ านวน 200 ตัวเพื่อ
ปล่อยสัญญาณ

3
7 ส.ค. 62 ด าเนินการปลดระบบเครือข่ายไร้สายแบบเก่า (SUT-Wifi) ทุกอาคาร 
เรียบร้อยแล้ว

4
27 ส.ค. 62 เวลา 8.40-9.37 น. ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย @SUT-
Wifi ได้ ตรวจสอบพบระบบ database cluster ไม่ท างาน จึงได้ท าการแก้ไขจึง
ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

5 พบ Access point (ระบบเช่า) ช ารุด 1 ตัว จากการปรับปรุงห้องเรียน (ห้อง300 
ท่ีนั่ง) อาคารเรียนรวม ท้ังนี้ได้แจ้งบริษัทผู้ปรับปรุงห้องเพื่อรับทราบความ
เสียหาย เพื่อชดใช้แล้ว  

6 27 ส.ค.62 พบ Access point ได้รับความเสียหาย พบมดเข้าไปท ารังในตัวเครื่อง
จ านวน 6 เคร่ือง ดังนี้
- ท่ีหอพัก S2 จ านวน 2 เคร่ือง (เช่า TPS) -น าเครื่องส ารองติดตทดแทนแล้ว
- S7 จ านวน 1 เคร่ือง (ครุภัณฑ์ มทส.) -เสีย ไม่สามารถส่งเคลมได้
- S9 จ านวน 1 เคร่ือง (ครุภัณฑ์ มทส.) -เสีย ไม่สามารถส่งเคลมได้
- S16  จ านวน 2 เครื่อง (ครุภัณฑ์ มทส.) -เสีย ไม่สามารถส่งเคลมได้  

7 28 ส.ค.62 พบ Access point ท่ีหอพัก S2 ได้รับความเสียหาย พบมดเข้าไปท า

รังในตัวเคร่ืองจ านวน 1 เคร่ือง



สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่ายไร้สาย

83%

17%

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ



รายงานการใช้งานระบบเครือขา่ย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก AWN Domestic 4 Gbps,Inter 1 Gbps) Uninet 4Gbps / ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.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 10,178 คน/วนั
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต ่ำสดุ 3,734 คน/วนั 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉล่ีย 8,425 คน/วนั



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

1 ส่งแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562

2 จดทะเบียน dns และจัดสรร certificate ส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย : mis-
pbi.sut.ac.th misbase.sut.ac.th

6 แก้ไข permission ผู้ดูแลระบบ mis บนระบบ vcenter : mis&finance
datacenter ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจาก permission เปลี่ยนไปเมื่อ
มีการ upgrade ระบบ 

5 ตรวจพบความผิดปรกติระบบ AD โดยเครื่อง server :clsvr7.lab.sut.ac.th ซึ่ง
เป็น child domain ไม่สามารถ sync ข้อมูลได้ตามปรกติ จึงได้ประสานงานคุณ
เดชฐิพงษ์ เพ่ือแก้ไขจึงท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จดทะเบียน dns acts2020.sut.ac.th งานประชุมวิชาการ ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

4

7 ปรับปรุงโครงการ digital infrastructure Phase2 , VDI, SUTMAIL เพื่อให้
สอดคล้องตาม sut reprofile, sut scorecard, เป้าหมายอธิการบดี

8 จัดสรร virtual server : digitech.sut.ac.th โครงการจัดรูปแบบการบริหาร
วิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ CPU 4 vcpu ,Memory 8 gb,Disk 60 
Gb ระบบปฏิบัติการ : CentOS Linux 7(64 bit)

3 จดทะเบียน dns และจัดสรร certificate ส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย
scholarship2.sut.ac.th 

7 การจัดสรร virtual machine : windows 10 ส าหรับการปฏิบัติงานต้นทุนต่อ
หน่วย IP address : 203.158.3.50, CPU 2 vcpu, Memory 4 gb, Disk 30 
Gb, ระบบปฏิบัติการ : windows 10(64 bit)

8 จัดสรรพื้นท่ีเว็บไซต์ http://aptest.sut.ac.th ใหแ้ก่ส ำนกัวิชำวิทยำศำสตร์

http://aptest.sut.ac.th/


สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

9 วันท่ี 5 ส.ค. 62  Vmserver 4 ฟ้อง disk มีปัญหา เบื้องต้นท าการแก้ไขโดยการ 
reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

10 วันท่ี 6 ส.ค. 62  Vmserver 3 ฟ้อง disk มีปัญหา เบ้ืองต้นท าการแก้ไขโดยการ 
reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

11 วันท่ี 15,17 ส.ค. 62  Vmserver 5 ฟ้อง board มีปัญหาท าการปลอดออกจาก 
cluster vsan 3 ชั่วคราวเพ่ือ maintenance และสังเกตอาการ 

วันท่ี 19 ส.ค. 62 vmserver 9 disk มีปัญหา เบ้ืองต้นท าการแก้ไขโดยการ 
reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

12

วันท่ี 23 ส.ค. patch ระบบปฏิบัตการ esxi ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย( VM 
server) เป็นการ upgrade version esxi และ patch ช่องโหว่ของระบบ 

13

การด าเนินการอื่นๆ
 ปรับปรุงระบบแจ้งซ่อม eccs

- ปรบัปรุง interface ใหมี้ควำมเรยีบรอ้ยสวยงำน
- เพ่ิมระบบ timeline เพ่ือใหล้กูคำ้ สำมำรถติดตำมตรวจสอบขัน้ตอนกำร   

ด  ำเนินงำนของเจำ้หนำ้ท่ีได้
-เพ่ิมระบบตรวจสอบสถานะงานแจ้งซ่อมที่หน้าแรก
-เพิ่มระบบแจ้งเตือนใบงานผ่าน line โดยท ำกำรแสกน qrcode



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังน้ี

• internet account 223 account

• email account (SUTMail) 22 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 22 account

• vpn account 23 account

• Web Hotting Account 5 account

• Virtual Application & Desktop 4 account

• Space for Backup Account 2 account

9% 5%

70%

16%

Vmserver  มีปัญหา 

จัดสรร virtual server

จัดสรร Account ระบบสารสนเทศแบบ online

อ่ืนๆ



สรุปการด าเนนิการบนระบบโทรคมนาคม

1 ติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราวจ านวน 2 เลขหมาย  และเครื่อง
โทรศัพท์ไร้สายจ านวน 2 เครื่อง ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 งานนิทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ประจ าปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี (มทส.) ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 1%

21%

78%

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)

https://203.158.4.195

https://203.158.4.195/


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)



ภัยคุกคามระบบเครอืข่าย

• 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


