
 

รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ประจําเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 

1. รายงานการดําเนินงานของฝายเครือขาย  
1.1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet 

 (ต.ค.60) จากการปรับเปลี่ยนผูใหบริการ ISP (AIS) ซึ่งไดมีการเปลี่ยนชองสัญญาณ internet มายัง
AIS เรียบรอยแลว แตยังมีปญหา internet traffic ยังไมสามารถออกฝง AIS ได (ไมกระทบผูใชงาน
เพราะ traffic ออกทาง uninet) จึงไดแจง ais ทําการแกไข configuration ของอุปกรณ และได
ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 23.00 น. ทั้งนี้ไมกระทบผูใชงาน 

 (ต.ค.60) การดาํเนินการสําหรับงานงานพระราชทานปริญญาบัตร ดังน้ี 
- จัดสรรวิทยุจํานวน 60 ตัว 
- จัดสรร notebook จํานวน 15 ตัว 
- ติดต้ัง access point ชั่วคราว บริเวณจุดรายงานตัวบัณฑิตศึกษา 1 จุด 
- ติดต้ัง switch ชั่วคราว บริเวณจุดรายงานตัวบณัฑิตศกึษา 1 จดุ 
- ติดต้ัง ADSL 1 จุดบริเวณฝายประชาสัมพันธ (ลานน้ําพุ) 

 (พ.ย.60) สาย fiber optic (ชนิด multi mode) ท่ีเชื่อมตอระหวางอาคาร F7-อาคารวิจัยมีปญหา 
ตรวจสอบพบหนูกัดสาย fiber optic ขาด สงผลใหระบบโทรศัพท F7 ไมสามารถใชงานได จึงไดทํา
การประมาณราคาและไดทําการซอมแบบเรงดวนเรียบรอยแลว  

 (พ.ย.60) สาย fiber optic (ชนิด single mode) ที่เชื่อมตอระหวางอาคาร F7-อาคารวิจัยมีปญหา 
ตรวจสอบพบหนูกัดสาย fiber optic ขาด เมื่อวันที่ 29 พ.ย.60 แกไขโดยสลับไปใชเสนทางสํารอง 
(ความเร็ว 100 Mbps) จนกวาจะมีการซอมแซมแลวเสร็จ 

 (ธ.ค.60) ดําเนินการติดต้ังและทดสอบอุปกรณ firewall (Fortinet)  

 (ธ.ค.60) reboot ระบบ Firewall (Paloalto firewall)  เมื่อวันท่ี 1 ธ.ค. 2560 เวลา 12.00-13.20 
เพื่อแกปญหา internet คาง และตรวจสอบผิดความปกติของ DNS Server ไมสามารถทํางานได
ตามปกติ คาดวามีการโจมตีระบบเครือขายจากเคร่ืองที่ติดไวรัสหรือมลัแวร โดยมีการยิง packet ถลม 
dns server จนไมสามารถทํางานได  

 งานขยายจุดบริการ  
-ติดต้ัง switch เพ่ิม 1 ตัว บริเวณโรงอาหารอาคารเรียนรวม 1  
-ติดต้ัง switch เพ่ิม 1 ตัว บริเวณ สวนแผนงาน อาคารบริหาร 
-ติดต้ัง switch-พรอมตู rack เพ่ิม 4 ตัว บริเวณหอพัก s13 

 
1.2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย 

 (ต.ค.60) Access point โซนหอพักนักศึกษาเสีย 6 ตัว เนื่องจากมมีดเขาไปทํารังเปนจํานวนมาก 
ทั้งนี้ไดสงเคลมบริษัทเรียบรอยแลว  

 งานขยายจุดบริการ 



- ติดตั้ง access point เพิ่ม 1 จุด บริเวณโรงอาหารอาคารเรยีนรวม 1  
- ติดตั้ง access point เพิ่ม 1 จุด บริเวณอาคาร F2 หอง F2202  
- ติดตั้ง access point จํานวน 17 ตัว บริเวณอาคารวิชาการ 2  (ทดแทนตําแหนงเดิม) ถอด access 
point ตําแหนงเดิม ติดตั้งอาหารหอพักนักศึกษา  
- ติดตั้ง access point เพิ่ม 3 จุด อาคารศนูยคอมพิวเตอร 
-ติดตั้ง access point หอพัก S13 จํานวน 78 ตัว 

 
 

1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center    

 (ต.ค.60) Reboot vmserver3 (vsan1) เนื่องจากระบบฟองมีการทํางานผิดปกติ เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ขอมูลบน VSAN 

 (ต.ค.60) Patch-upgrade ระบบปฏิบัติการ ESXI ของ VMserver ทุกตัว เพื่ออุดชองโหวตามที่ 
vmware แจงเตือน 

 (ต.ค.60) maintenance vmserver33 (vsan2) มีการจัดเก็บขอมูลผิดพลาด reboot ไมหาย จึงได
ดําเนินการ ลบ disk group และสราง disk group ใหมทําใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

  (ต.ค.60) เปลี่ยน hard disk storage netapp เสีย 1 ลูก นําลูกสาํรองเปลี่ยนทดแทนเรียบรอยแลว 

 (พ.ย.60) maintenance vmserver5 (vsan1) มีการจัดเก็บขอมูลผิดพลาด reboot ไมหาย จึงได
ดําเนินการ ลบ disk group และสราง disk group ใหมทําใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

 (ต.ค.60) ปรบั security web server (linux web server) เพ่ิมเติม โดย disable function 
บางอยางท่ีมีการประกาศแจงเตือนวาไมปลอดภัย. 

 ทดสอบการใชงานระบบ A10 (Load balance VM) ทดแทน Load balancer ที่ฝายฯ พัฒนาเอง 
(nginx loadbalancer)   

 เพิ่มพ้ืนที่ primary disk (c:/) 40 Gb ให server mbx2 เนื่องจากพื้นท่ีใกลเต็ม  

 เพิ่ม interface ขา lan 3 ให server ประเภท web เพื่อแกไขปญหาเว็บหนวง เนื่องจากการ 
mapping storage  
 

1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรคมนาคม 

 จัดสรรหมายเลขโทรศัพทและเคร่ืองโทรศัพทแบบต้ังโตะตามหนังสือขอใชบริการ  จํานวน 9 เลข
หมาย  ดังนี้ 
- อาคารวิชาการ 1  จํานวน 7 เลขหมาย 
- อาคารเคร่ืองมือฯ 9 สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร ใชงานโทรสาร จํานวน  1 หมายเลข 
- สวนอาคารสถานที่  จํานวน 1 หมายเลข 

 

 แกไขระบบโทรศัพท  Voice  Gateway  กลุมอาคารเรียนเรวม 1-2  และสหกิจศึกษา   เนื่องจากพบ
ปญหาการสนทนาภายในและภายนอกโทรเขามาแลวสายหลุด   เสียงขาดๆ หายๆ ในชวงสนทนาอยู  
ไดดําเนินการแกไขที่ระบบของอุปกรณ  Voice  Gateway  แลวเสร็จ   ใชงานไดปกติ     

 



 แกไขตูสาขาโทรศพัทที่อาคารเครื่องมือฯ  7  เนื่องจากไดดําเนินการซอมสายไฟเบอรแบบ 
Multimode  แลวเสร็จ  ทําการยายไฟเบอรจาก single mode ใชงานช่ัวคราว  กลับมาใชงานแบบ 
Multimode  เชนเดิม  สามารถใชงานไดตามปกติ 

 

 ใหบริการตามใบงานแจงซอมระบบโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 92 ใบงาน 
 

1.5 สรุปการดําเนินการดานงานบริการคอมพิวเตอร 

 



 
 
 

1.6 การดําเนินการอื่นๆ 

 (ต.ค.60) ตรวจสอบครุภัณฑฝายเครือขาย จํานวนท้ังสิ้น 4,254 อุปกรณ 
-ใชงานได จํานวน 3,874 รายการ 
-ชํารุดรอจําหนาย 380 รายการ 

 (ต.ค.60) จัดทํา pbm ฝายเครือขายโดยแยกเปน project ดังนี้ 
- งานใหบริการดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
- งานใหบริการดานระบบ Data Center และระบบสํารองขอมูลสวนกลาง  
- งานใหบริการดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
- งานใหบริการดานระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

 (พ.ย 60) ประชาสัมพันธเชิญชวนใหงานระบบ secure wifi (@SUT-Wifi) โดยการประชาสัมพันธทาง
เมลล, facebook, line, โปสเตอรปดบริเวณอาคารสํานักงาน และหอพักนักศึกษา 

 (พ.ย.60) เพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารผาน Line ID : @CCS.Digitalclinic สําหรับผูใชงาน ในการ
ติดตามขาวสาร  สอบถามหรือปรึกษาปญหาที่พบเกี่ยวกับระบบเครือขาย, E-Mail, คอมพิวเตอร, 
โทรศัพท และงานบริการตาง ๆ ของศูนยคอมพิวเตอร   



 (พ.ย.60) จัดสรรพ้ืนท่ีเว็บไซต http://eng.sut.ac.th/dst สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมและ
การออกแบบวัสดุ 

 (พ.ย.60) พบเว็บไซต www.sut.ac.th/ouc ไมแสดงผล ตรวจสอบพบไฟล index.asp และไฟลอื่นๆ
ในระบบโดนลบ -จึงทําการตรวจสอบ log ผูใชงานพบวามีการ access จาก ftp account และไดทํา
การ reset account ftp และไดทําการ recovery ขอมูลกลับตามเดิมเรียบรอยแลว  

 (พ.ย.60) ปรับโครงสรางเว็บไซตมหาวิทยาลัยใหม โดยใชเคร่ืองแมขาย Linux CentOS จํานวน 2 
เครื่องแทน server www.sut.ac.th เดิม และเปลี่ยนชื่อ server เดิม เปน www2.sut.ac.th   
โดย www.sut.ac.th จะมีขอมูลเว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัยเทานั้น 

 แกไขเว็บไซตสวนประสานงานมทส.-กทม. http://web.sut.ac.th/sutbkk โดน hack เขาระบบ
บริหารจัดการเนื้อหา โดยมีการตั้ง username-password งายเกินไป   

 (พ.ย.60) จัดสรร virtual server สําหรับ ศูนยสหกิจศึกษา ระบบปฏิบัติการ ubuntu17.04  ,cpu 4 
vcpu,  ram 4 Gb, Hdd 40 Gb ip : 203.158.7.114 

 (พ.ย.60) จัดสรร internet account งาน book fair 20 account 

 (พ.ย.60) จัดสรร internet account สําหรับกิจกรรมการแขงขันระบบอากาศยานไรนักบิน 70 
account 

 (พ.ย.60) จัดสรร internet account ใหกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนและอาจารยจากมหาวิทยาลัย
มิชิแกนฯ 30 account 

 (พ.ย.60) จัดสรร internet account สําหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน (ระดับ
สถาบัน) 11 account 

 จัดสรรพ้ืนที่เว็บไซตสวนบุคคล 3 เว็บไซต 
 

 

2.รายงานการใชงานระบบเครือขาย 

Internet Gateway Traffic 

 

 

 

 



  
*ทางออก Uninet 4Gbps / AWN Domestic 3 Gbps,Inter 1 Gbps)  / ขอมูล ณ วันท่ี 11ธ.ค 60 

 
 
 
 

2.1 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขาย (LAN) (ไมรวมหองปฏิบัติการคอมฯ) 

(ขอมูล ณ วันที่ 11 ธ.ค. 60) 

วิธีการ จํานวน 
วิธีการแบบ NAC In-Band 256 คน 
วิธีการแบบ ISE 1,701 คน 
รวมทั้งหมด 1957 คน 

 

 

 

 

 

2.2 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขายไรสาย  

2.2.1 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-Wifi   

 



 

จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-Wifi  (ท่ีมา https://203.158.4.211) (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง) 

 

 

 

 

2.2.2 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-Wifi 



 

2.2.3 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-Guest 

 

 

2.2.4 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-Mobile  



 

 

2.2.5 สรุปสถิติจํานวนผูใชงานผานระบบ wireless ท้ังหมด 

 

 ผูใชงานผานระบบ wireless สงูสุด 7,004 คน/วัน 

 ผูใชงานผานระบบ wireless ตํ่าสุด 1,005  คน/วัน   

 ผูใชงานผานระบบ wireless เฉล่ีย 3,950 คน/วัน 

 

 

 

 

 



3. ภัยคุกคามระบบเครือขาย   

 สถานะการณไวรัสและมัลแวรที่แพรระบาดในมหาวิทยาลัย (ขอมูล 1 เดอืนยอนหลัง) 

(ที่มา : Sourcefire 203.158.4.43) 

 
 

 



 
 การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ IPS (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง) 

(ที่มา : Sourcefire 203.158.4.43) 

 
 

 การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ Firewall (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง) 

(ท่ีมา Paloalto:203.158.4.110)   



 


