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สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่าย SUTnet

1 7 ก.ย. 62 UniNet เข้าพื้นท่ีเพ่ือด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์
เครือข่าย Uninet

2 10 ก.ย. 62 ระบบ authen ผู้ใช้งานเครือข่าย (acs server : 203.158.4.216) มี
อาการไม่ connect domain controller ท าให้ผู้ใช้งานไม่สามารถ login เข้าใช้งาน 
internet ตั้งแต่ 18.00-19.00 น.

3 12 ก.ย.62 update patch Cisco Prime Server 203.158.4.211 

4 13 ก.ย.62 9.30น. ตรวจพบอาคารศูนย์เครื่องมือ F1 หลังคารั่ว มีสารเคมีรั่วจาก
ท่อน้ าท้ิง ไหลลงตู้ rack อุปกรณ์ network จึงหาอุปกรณ์มารองรับและ
ประสานงานส่วนอาคารแก้ไขระบบท่อน้ าท้ิง

5 23 ก.ย.62 ระบบ ups3 อีกครั้ง เมื่อเวลา 8.00-8.30 น. เนื่องจากระบบไฟ 
overload แก้ไขโดยการแบ่งโหลดไฟใหม่อีกครั้ง

6 30 ก.ย. 62 บริษัท AWN ด าเนินการเพ่ิมความเร็วช่องสัญญาณ internet จาก
Domestic 4Gbps/Inter 1Gbps เป็น Domestic 5Gbps/Inter 2 Gbps และ
ด าเนินการเพิ่มความเร็วช่องสัญญาณ internet ส่วนประสานงานมทส-กทม. 
อาคารพญาไท จาก 100 Mbps เป็น 120 Mbps  

5 22 ก.ย.62 เกิดไฟฟ้าดับ ท าให้ระบบ ups ตัวที่ 3 ท างานผิดปรกติ มีอาการไม่
จ่ายไฟเล้ียงห้อง data center และไม่เก็บประจุไฟฟ้า ท าให้ระบบเครือข่ายไม่
สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. และมีอุปกรณ์เครือข่ายได้รับความ
เสียหาย (power supply ของ nexus switch) แก้ไขโดยการแบ่งโหลดไฟฟ้า
จาก ups ตัวอื่นสู่อุปกรณ์ท่ีส าคัญ และท าการจ่ายกระแสไฟฟ้าตรงแทน ups 3 
ท้ังนี้อยู่ระหว่างประเมิณการซ่อมแซมระบบ ups3 และ nexus switch

68%

32%

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่าย (LAN) (ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ NAC In-Band 85 คน 

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 794 คน

รวมท้ังหมด 879 คน 

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

10%

90%

วิธีการแบบ NAC In-Band วิธีการแบบ ISE (802.1x)

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


สรุปการด าเนนิการบนระบบเครอืข่ายไร้สาย

1
2 ก.ย. 62 access point (เคร่ืองเช่า) บริเวณหอพักสุรนิเวศ 2 ช ารุดเนื่องจากมด
เข้า เจ้าหน้าท่ีได้น าเครื่องส ารองเปลี่ยนทดแทนเรียบร้อยแล้ว  (เปลี่ยนเป็นคร้ังท่ี 
3)

2
3.ก.ย.62 access point อาคารบรรณสาร หล่นจากตัวยึด เจ้าหน้าท่ีได้น าเครื่อง
ส ารองเปลี่ยนทดแทนเรียบร้อยแล้ว 

3
16 ก.ย.62 62 access point (เคร่ืองเช่า) บริเวณหอพักสุรนิเวศ 4 ช ารุด -น า
เคร่ืองส ารองเปลี่ยนทดแทนเรียบร้อย

4
25 ก.ย. 62 access point (เคร่ืองเช่า) บริเวณหอพักสุรนิเวศ 5 ช ารุด -น าเครื่อง
ส ารองเปลี่ยนทดแทนเรียบร้อย

71%

29%

งานตามระบบแจ้งซ่อม อ่ืนๆ



รายงานการใช้งานระบบเครือขา่ย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก AWN Domestic 5 Gbps,Inter 2 Gbps) Uninet 4Gbps / ข้อมูล ณ วันที่ 27 ส.ค.62

ที่มา http://mrtg.sut.ac.th



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi

*ท่ีมา http://idm.sut.ac.th/admin



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย eduroam

https://203.158.4.211

https://203.158.4.211/


รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

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



รายงานจ านวนผูใ้ช้งานผ่านระบบเครอืข่ายไร้สาย 

สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด

แบ่งตาม ssid สถิติย้อนหลัง 1 เดือน สรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless สงูสดุ 10,637 คน/วนั
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต ่ำสดุ 5,137 คน/วนั 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉล่ีย 8,918 คน/วนั



สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

1 13 ก.ย.62 vmserver 9 disk มีปัญหา เบื้องต้นท าการแก้ไขโดยการ reboot ท าให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

2 23 ก.ย.62 vmserver 4 และ vmserver 0 ฟ้อง disk มีปัญหา เบ้ืองต้นท าการ
แก้ไขโดยการ reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

5 การจัดสรร virtual server ส าหรับระบบเว็บไซต์และวารสารสมาคมส ารวจข้อมูล
ระยะไกลฯ Server name : resgat.sut.ac.th, IP address : 203.158.3.31, 
CPU 4 vcpu, Memory 8 gb, Disk 300 Gb, ระบบปฏิบัติการ : ubuntu19 (64 
bit)

จัดสรร virtual server ส าหรับระบบคลังสารสนเทศ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ IP address : 203.158.7.124 CPU 4 vcpu, Memory 8 gb, Disk C:\
100 Gb   D:\500 Gb ระบบปฏิบัติการ : windows server 2016 standard 
edition (64 bit)

4

6 ตรวจพบว่ามีเน้ือหาถูกแฮ็กใน http://cste.sut.ac.th จึงด าเนินการแจ้ง
ผู้รับผิดชอบให้ตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

3 23 ก.ย.62 บริษัทคู่สัญญา ท าการเปลี่ยน board อุปกรณ์ storage (netapp
2554) และพบ harddisk (4Tb) เสีย 1 ลูก ซึ่งได้ท าการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว 

การด าเนินการอื่นๆ
• ปรับปรุงโครงการประจ าปีงบประมาณ2563 ให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร
• รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส4)

7 30 ก.ย.62 vmserver 7 และ vmserver 8 มีปัญหา เบ้ืองต้นท าการแก้ไขโดยการ 
reboot ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

http://cste.sut.ac.th/


สรุปการด าเนนิการบนระบบ Internet Data Center

สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังน้ี

• internet account 68 account

• email account (SUTMail) 7 account

• google App account (@g.sut.ac.th) 16 account

• vpn account 13 account

• Web Hotting Account 2 account

• Virtual Application & Desktop 26 account

15%

10%

65%

10%

Vmserver  มีปัญหา 

จัดสรร virtual server

จัดสรร Account ระบบสารสนเทศแบบ online

อ่ืนๆ



สรุปการด าเนนิการบนระบบโทรคมนาคม

44%

56%

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


