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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

1 ก.ย.63 ด าเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ switch รุ่น
เก่า ที่เป็น 10/100 เป็นอุปกรณ์ switch รุ่นใหม่ 
ระดับ gigabit ตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้งานที่ดียิ่งข้ึน

2 9 ก.ย.63 แก้ไขค่า config อุปกรณ์ switch r1,r6 
เพิ่ม vlan cctv port 8 เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อ
ระบบ cctv ได้

411 ก.ย.63 แก้ไขปัญหาระบบสาย lan ที่ส านักงาน
ฟาร์มมหาวิทยาลัย มีการเข้าหัวไม่ได้มาตรฐานท า
ให้การเชื่อมต่อ internet มีปัญหาหลุดบ่อยครั้ง 
ทั้งนี้ได้ท าการเข้าหัวสายแลนใหม่จ านวน 10 เส้น 
ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

511 ก.ย.63 มีไฟดับหลายอาคาร ในมหาวิทยาลัย 
ในช่วงเวลา 19.00-20.00 ท าให้ระบบเครือข่าย
บางอาคารไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เช่น r8 , 
r3 ทั้งน้ีได้ท าการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว3 11 ก.ย.63 บริษัท True เข้ามาประสานงานเรื่อง

การเชื่อมวงจร internet ของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี
ได้หารือ เรื่อง configuration และ 
requirement เบื้องต้นเพื่อเชื่อมตอ่วงจร 
internet ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 ก.ย.63 นี้ 



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

6 15 ก.ย.63 ท าการ config อุปกรณ์ switch หอพัก 
S17 โดยการเพิ่ม vlan79 เพื่อให้ หอพัก S17 
สามารถใช้งานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยได้

918 ก.ย.63 ตรวจสอบพบสาย fiber ถูกปลด จาก
การปรับปรุงอาคารกาญจนภิเษกโดยผู้รับเหมา ท า
ให้บางอาคาร (โรงกัญชา, สุรพัฒน์ 5-6, แอมฟิเธีย
เตอร์) ไม่สามารถใช้งาน intetnet ได้ จึงท าการ
ประสานผู้รับเหมา ให้เชื่อมต่อสาย fiber กลับ
เหมือนเดิม 7 15 ก.ย.63 ท าการ config อุปกรณ์ switch หอพัก 

S17 โดยการเพิ่ม vlan79 เพื่อให้ หอพัก S17 
สามารถใช้งานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยได้

1023 ก.ย.63 ตรวจรับงาน MA ระบบเครือข่าย (งวด
ที่ 3) ตามสัญญาจ้างงานงบประมาณ 2563

1125 ก.ย.63 บริษัท True เข้ามา config เพื่อเชื่อม
วงจร internet กับมหาวิทยาลัยท่ีความเร็ว 
Internet (Domestic 6Gbps/Inter 2Gbps)

8 17 ก.ย.63 ตรวจสอบสายเคเบิ้ลหย่อนคล้อย 
บริเวณหอพัก S16 ประสานงานให้ทาง ส่วน
อาคารช่วยเก็บช่ัวคราว



วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 1,018 คน

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) 

(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

ที่มา (ise) https://203.158.4.207



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

1

2

3

4

5

13 ก.ย.63 พัฒนาระบบแจ้งเตือน access 
point เมื่อมีการไม่เชื่อมต่อกับระบบเครือขา่ย 
โดยให้แจ้งเตือนผ่าน Line ฝ่ายโครงสร้าง

14 ก.ย.63 พบ accesspoint (ระบบเช่า) เสีย 1ตัว 
จากมดเข้าไปท ารัง -เปลี่ยน access point ทดแทน
ตัวที่ช ารุดเรียบร้อยแล้ว

15 ก.ย.63  ถอด Switch รุ่น 2950 ที่อาคารกีฬาภิ
รมณ์กลับ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์เก่าใช้งานมาเกิน
กว่า 10 ปี โดยสลับลิงค์เชื่อมต่อกับอาคารอื่นๆ 
ทางสายไฟเบอร์ที่ตัวสวิทช์รุ่น SG-300

3 ก.ย. 63 เปลี่ยน access point ทดแทนตัวเก่า
ที่ หลังห้อง1500 อาคารเรียนรวม1 

11 ก.ย.63 พบ accesspoint (ระบบเช่า) เสีย 1
ตัว จากมดเข้าไปท ารัง -เปลี่ยน access point 
ทดแทนตัวที่ช ารุดเรียบร้อยแล้ว

6 15 ก.ย.63  เปลี่ยน Switch รุ่น 2950 ที่อาคารสุ
รพลากีฬาสถาน กลับโดยน ารุ่น อ.   SG-300 ไปใช้
งานแทนเนื่องจากตัวเดิมอายุการใช้งานเกิน 10 ปี



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

7

8

9

15 ก.ย.63 ตรวจสอบ AP ที่สปอร์ตคอมเพล็ก บริ
เวรหน้าห้องสควช ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากพอร์ท
สวิทช์เสีย ท าการย้ายพอร์ทเชื่อมต่อ สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

16 ก.ย.63 ตรวจสอบ AP ที่หอพักสุรนิเวศ 4 
หน้าห้อง 4303 ใช้งานไม่ได้จากปัญหามด แต่
อุปกรณ์ม่เสียหาย แก้ไขโดยการย้ายจุดติดตั้ง 
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

22 ก.ย.63 แก้ไขอินเตอร์เน็ตที่บา้นพักสุรวนา 
(สายแพดไฟเบอร์ขาด) ใช้งานได้ตามปกติ



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย
Internet Gateway Traffic



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย
จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi

https://203.158.4.211



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

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



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย
สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด

แบ่งตาม ssid สถิติย้อนหลัง 1 เดือนสรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless สูงสุด 13,173 คน/วัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต่ าสุด 3,729 คน/วัน 

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉลี่ย 10,463 คน/วัน



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

1 1 ก.ย.63 อนุญาตเครื่อง vmserver :  
xlane.sut.ac.th (203.158.7.94) ให้สามารถท า
การส่งเมลล์ผ่าน mailgateway ของมหาวิทยาลัย
ได้

43 ก.ย.63 ติดตั้ง font ภาษาไทย บนเครื่อง 
virtual desktop ที่รันโปรแกรม adobe บน
ระบบ vdi เพื่อรองรับการใช้งานโปรแกรม 
photoshop, illustrator และโปรแกรมอื่นๆ ที่
ต้องมีการใช้งาน font ภาษาไทย

2 2 ก.ย.63 แก้ไข vm server : dental-lab 
203.258.3.24 มีอาการ shutdown อัติโนมัติ 
ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

58 ก.ย. vmserver hci9 ค้างไม่สามารถใช้งานได้
ตามปรกติ แก้ไขด้วยการ reboot เครื่องใหม่ ทั้งน้ี
ไม่มีผลกระทบกับระบบสารสนเทศ

69 ก.ย.63 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลมัลแวร์ แรน
ซัมแวร์ (Ransomware) ที่แพร่ระบาดใหม่รอบ
สอง ให้ผู้ใช้งานตระหนัก ทราบข้อมูลและสามารถ
ป้องกันตนเองจาก Ransomware ได้ โดย
ประชาสัมพันธ์ทาง sutmail , g.sut.ac.th, 
facebook และเว็บไซต์ของศูนย์คอมพิวเตอร์

3 2 ก.ย.63 แก้ไขโปรแกรม acrobat pro บนระบบ 
vdi มีปัญหาไม่ยอมให้เข้าใช้งาน โดยมีการถาม 
adobe account ก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง และตัว
โปรแกรมเองจะปิดการท างานเอง เนื่องจากมองว่า 
license ที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง ทั้งน้ีได้ท าการแก้ไขท่ี
ตัว master image เรียบร้อยแล้ว



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

7 9 ก.ย.63 การจัดสรรพื้นท่ีเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ
อณูเทคโนโลยีชีวภาพ http://mylab.sut.ac.th

918 ก.ย.63 ท าการติดตั้งระบบ intermediateCA
server เชื่อมต่อกับ Thai University 
Consortium (Root server) เพื่อออก 
certificate ส าหรับคณาจารย์-บุคลากร ในการ
จัดท าระบบ Digital-ID ของมหาวิทยาลัย 

8 17 ก.ย.63 ท าการทดสอบ - ติดตั้ง agent  
clientmate เพื่อ detect ระดับกระแสไฟของ 
ups data center โดยท าการทดสอบ server 
กลุ่ม reg เพื่อสั่ง server ให้ shutdown อัตโนมัติ 
เมื่อกระแสไฟลดลงถึงระดับ 10% ก่อนท่ีไฟจาก 
ups จะหมด โดยท าการติดตั้ง agent บน server 
ที่มีความ sensitive สูง อาทิ ระบลงทะเบียน , 
oracle server และ sutmail

1022 ก.ย.63 ผู้รับเหมาส่วนอาคาร ซ่อมแซมหลังคา
ทากันซึมบริเวณห้อง inter data center เพื่อ
ป้องกันน้ ารั่วเข้าห้อง internet data center

1123 ก.ย.63 เพิ่มเครื่อง virtual desktop ที่รัน
โปรแกรม SPSS บนระบบ VDI 40 เครื่อง เพื่อ
รองรับการอบรม โปรแกรม spss ของสถานวิจัย 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

12 25 ก.ย.63 จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ 
http://academic.sut.ac.th งานสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัย

1326 ก.ย.63 ส่วนอาคารแจ้งจะมีการดับไฟทุก
อาคาร เวลา 8.00-9.00 น. และ 17.00-18.00 น. 
ทั้งน้ีไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่าย-และ 
internet data center (ups และ generator 
สามารถท างานได้ตามปกติ)



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

ด าเนการเรียบร้อย

internet account 41

email account (SUTMail) 
google App account (@g.sut.ac.th) 

13

vpn account 2

HPCC acount 4

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) 2

Virtual Application & Desktop 19

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 80 account
• google App account (@g.sut.ac.th) 80 account

ปิดบัญชี internet account ดังนี้
account หมายเหตุ

563269 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)

153012 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)

237155 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม

01

02
บริษัท  TGS Enterprise Network Limited (Thailand) ได้มาติดตั้ง
ระบบโทรศัพท์เพื่อทดสอบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลือ่นที่หลงัจากที่ได้
เข้ามาน าเสนอเบื้องต้น  ทางบริษัทฯ และผู้ดูแลระบบโทรศพัท์ได้ด าเนินการ
ติดตั้งระบบโทรศัพท์ทดลองและเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ภายใน
มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ  พร้อมนี้ได้ร่วมกันออกแบบหน้าแอพพลิเคช่ันส าหรับ
การทดลองใช้งานภายในมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ   โดยได้ขอบริษัททดสอบ
เป็นระยะเวลา 3 เดือน

8 - 11 ก.ย.63

ตรวจสอบพบสายโทรศัพท์ที่อาคาร เทคโนธานี ชั้น 2 โดนตัด 
ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อย
.

3 ก.ย.63 



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
สรุปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ 



สรุปการด าเนินการอื่นๆ

รายงาน performance agreement (ไตรมาส 3) ออก TOR อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-M
ail Security) จ านวน 1 ระบบ

ออก tor เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย Firewall
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ส าหรับ กลุ่มงาน reg-finance-
พัสดุ

01

02

03

04 ออก TOR เช่าอุปกรณ์ accesspoint จ านวน 250 ตัว ตามโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่าย (Digital IT Infrastructure) 
เฟส 3



ภัยคุกคามระบบเครือขา่ย



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

https://203.158.4.195

การใช้งาน Application (Top10)
และ block โดย อุปกรณ์ firewall next gen

Thread (top 10) ท่ีแพร่ระบาดภายในมหาวิทยาลัย



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Critical High and Medium Intrusions TimelineIntrusions By Severity



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Critical Severity IntrusionsIntrusions By Types



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Medium Severity IntrusionsHigh Severity Intrusions



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Intrusion SourcesIntrusion Victims



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Intrusions Blocked



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน 
REG และ Finance

Applications by Total BandwidthSummary of Application Traffic by Risk



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์Cisco Fire power ส าหรับโซน 
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Ports and Protocols Related to Sensitive NetworkHosts Accessing 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
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Top Intrusion EventsIntrusion Events by Application


