รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
1. รายงานการดําเนินงานของฝายโครงสรางฯ
1.1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
 สาย fiber อาคารหอพัก S4 ไปยังหอพัก S15 ขาดจํานวน 4 core จาก 6 core สาเหตุจากไฟฟา
ลัดวงจร ฝายฯทําเรื่องเพื่อซอมแซมแลว (อยูในขั้นตอนของสวนพัสดุ) ทั้งนี้ผูใชงานยังสามารถใชงาน
ไดจาก 2 core ที่เหลือ
 อุปกรณ file wall แจงเตือน power supply เสียจํานวน 1 ตัว ฝายฯ ไดทําเรื่องสงเคลมอุปกรณกับ
บริษัทเรียบรอยแลว
 เกิดไฟดับ-ไฟกระชากเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ตรวจสอบพบอุปกรณเครือขายชํารุด
- บริเวณหอพักนักศึกษา s10 มี Switch เสีย 1 ตัว และ Access point เสีย 6 ตัว
- บริเวณหอพักนักศึกษา s9 มี Access point เสีย 5 ตัว
- บริเวณหอพักนักศึกษา s13 มี Access point เสีย 5 ตัว
ทั้งนี้ฝายฯ ไดทําเรื่องสงเคลมอุปกรณจากบริษัทแลว และไดนําอุปกรณสํารองติดตั้งทดแทนตัวที่
เสียเรียบรอยแลว
 เปดใหบริการสัญญาณ WIFI สําหรับอุปกรณสมัยใหม (SUT-IoT) เครือขายไรสายสําหรับอุป กรณ
สมัยใหม (Internet of Thing) โดย @SUT-IoT ถูกออกแบบมาใหรองรับอุปกรณท่ตี องการเชื่อมตอ
internet เชน Smart TV, Smart watch, IP Camera
 ประชาสัมพันธโครงการพัฒนาระบบเครือขายไรสาย @SUT-Wifi เพื่อทดแทนระบบ SUT-wifi โดยจะ
ระงับการใหบริการสัญญาณ SUT-Wifi ในวันที่ 23 มีนาคม 2561
 สรุปขอมูล firewall policy -เพื่อจัดระเบียบ firewall policy ใหม
 งานขยายจุดใหบริการ
วันที่
งานขยายจุดใหบริการ
23 ก.พ.61
ติดตั้งอุปกรณ switch SG300 บริเวณตูเครือขายชั้น 1 อาคารวิจยั เพื่อขยายจุด
ใหบริการ
 งานตามระบบแจงซอม
เลขที่ใบงาน
รายละเอียดงานซอมแซมระบบเครือขาย
610201-5-1 จัดทําสาย LAN ความยาว 8 เมตร จํานวน 1 เสน เพื่อเชื่อมตอจาก Outlet #01
ไปยังคอมพิวเตอรสําหรับถายรูปติดบัตรฯ
610202-10-1 FLRU A56 - สาย LAN ที่เชื่อมตอจาก Outlet-computer ชํารุดที่หัวสาย ได
จัดการตัดหัวสายทิ้งแลวเขาหัวสายใหใหม สามารถใชงานได
610214-16-1 จัดทําสาย LAN เชื่อมตอ Outlet กับเครื่องถายเอกสารใหเรียบรอยแลว

610219-6-1

เทคโนธานีจัดทําสาย LAN เชื่อมตอ หอง 302 ชั้น 3 เทคโนธานี อาคารสุรพัฒน
1 มายังตูเครือขายฯ
ไดทําการเชื่อมตอสัญญาณเพื่อเปดขยายจุดบริการให
port 23 เรียบรอยแลว

1.2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย
 งานขยาย-ปรับเปลี่ยนจุดใหบริการ
วันที่
รายละเอียดงานขยาย-ปรับเปลี่ยนจุดใหบริการ
7-9 ก.พ. 61 สลับตําแหนง access point รุน AIR-AP1832-I-S-K9 จากอาหารหอพัก s15
จํานวน 10 ตัว ติดตั้งที่อาคารวิชาการ และนํา access point ของอาคารวิชาการ
ติดแทนอาหารหอพัก s15 (รุนไมมีรูระบายอากาศ) เพื่อแกไขปญหามดเขา
อุปกรณ
21 ก.พ.61
เกิดไฟดับ-ไฟกระชากนําอุปกรณสํารองติดทดแทนอุปกรณตัวที่เสีย จํานวน 16
จุด
1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
 Vm server 4,6 ฟองการจัดเก็บขอมูลมีปญหา จึงทําการ Reboot vmserver ใหมเพื่อแกปญหา
เบื้องตน ระบบจึงหยุดการแจงเตือน
 แกไขปญหา sutmail ไมสามารถสงเมลลเขา Domain Hotmail, outlook, live, msn ได เนื่องจาก
ฝง Microsoft ปรับระดับความปลอดภัยในการปองกัน spam mail เพิ่มมากขึ้น
 เปลี่ยน hard disk storage IBM เสีย 1 ลูก (2Tb) นําลูกสํารองเปลี่ยนทดแทนเรียบรอยแลว
 ปรับปรุงระบบเมลลมหาวิทยาลัย โดยการ upgrade version ของ Microsoft exchange 2013
cu16 เปน cu19 ใน server ทั้ง 7 เพื่อความเสถียรของระบบ
 แจงเตือนผูใชบริการ เรื่อง certificate ที่ใกลจะหมดอายุ ใหสามารถขอ certificate ไดใหมตั้งแตวันที่
20 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป
 ตออายุ certificate ใหแก เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ดังนี้
- cas2.sut.ac.th (sutmail.sut.ac.th)
- cas3.sut.ac.th
- Idm.sut.ac.th
- Nps.sut.ac.th
- Nps2.sut.ac.th
- Password.sut.ac.th
- Sut-guest.sut.ac.th
 ปรับปรุงฐานขอมูลระบบ @SUT-Wifi ขึ้นสูระบบ MySQL Cluster เพื่อใหสามารถรองรับผูใชงานได
มากขึ้น
 จัดสรร virtual server สําหรับศูนยนวัตกรรมเพื่อจัดทําระบบ E-learning version 3. โดยใช
ระบบปฏิบัติการ ubuntu16.10 ,cpu 4 vcpu, ram 4 Gb, Hdd 60 Gb หมายเลข ip :
203.158.7.78

 สรุปจํานวนผูขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้
-internet account 28 account
-email account (SUTMail) 16 account
-google App account (@g.sut.ac.th) 58 account
-web hosting (personal website) 7 account
-vpn account 4 account
-Virtual App& Desktop 2 account
-eduroam 3 account
 จัดสรร internet account สําหรับฝกอบรมงาน gpbl@SUT-2018 60 account
 จัดสรร internet account สําหรับผูเขาอบรมงาน GIS 55 account
1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรคมนาคม
ใหบริการตามใบงานแจงซอมระบบโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยของศูนยคอมพิวเตอรประจําเดือนมกราคม
ดังนี้
เลขที่ใบงาน
รายละเอียดงานซอมแซมระบบโทรคมนาคม
610201-6-1 ปญหาเบอรโทร 4454 โทรออกและรับสาย ไมไดยินเสียงปลายทาง
รหัสครุภัณฑ : 5805-001-01/53/176-3040000 หองสาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1
คุณประสานดําเนินการเปลี่ยนเครื่อง 5805-001-01/61/00007-3040000
ทดแทน
610202-2-1

ปญหาโทรศัพท โทรเขา-ออก ไมได ยกหู มีเสียงสัญญาณ แตกดหมายเลขไมได
รหัสครุภัณฑ : S/N 2016042868 อาคารเครื่องมือ 5 (F5101)
คุณประสานดําเนินการแกไขแลวเสร็จ ใชงานไดปกติ

610205-18-1 เนื่องจากไดมีการโยกยายหองพักพนักงานมาหองใหม ซึ่งยังไมมีโทรศัพท จึงขอ
เพิ่มเบอรใหม 1 หมายเลข และขอขยายจุดพวงโทรศัพทโดยใชเบอรที่มีอยูแลว
เพิ่ม 6 จุด งานวิเคราะหทางเคมีและชีวเคมี ฝายวิเคราะหดวยเครื่องมือ อาคาร
เครื่องมือ 10 ชั้น 1 และ 2
คุณประสานไดดําเนินการแลวเสร็จ
610206-14-1 ดึงสัญญาณโทรศัพท จํานวน 3 เบอร หอง 118 ชั้น 1 อาคารสุรพัฒน 1
คุณประสานไดดําเนินการจัดกลุมเบอรแลวเสร็จ
610207-4-1

หนังสือ ศธ5614/309 เรื่อง ขอความอนุเคราะหติดตั้งโทรศัพทหองปฏิบัติการ
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร สถานที่วิศวกรรมฯ
คุณประสานไดดําเนินการติดตั้งหมายเลข 6036 แลวเสร็จ

610207-12-1 โทรศัพท หมายเลข 4987 ไมมีเสียงสัญญาณโทรศัพทคะ จึงทําใหไมสามารถ
ติดตองานได รหัสครุภัณฑ : 5805-001-01/58/00140-3040000 หองฝาย
พัฒนานวัตกรรม ชั้น 2 ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คุณเสมา ปลอดโคกสูงไดดําเนินการแลว
610207-17-1 เครื่องโทรศัพทเสีย(หมายเลข 5111) หอพักสุรนิเวศ 11
คุณเสมา ปลอดโคกสูง ไดดําเนินการเปลี่ยนเครื่อง5805-001-05/61/000103040000 แลว
610208-19-1 ขอความอนุเคราะหติดตั้งเครื่องโทรศัพทเพิ่ม จํานวน 2 เครื่อง โดยใชเบอรเดิม
3592/3593 สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1
คุณประสานดําเนินการติดตั้งเครื่องโทรศัพทรหัส 5805-001-01/61/000123040000และ5805-001-01/61/00013-3040000 แลวเสร็จ
610209-7-1

โทรศัพทตั้งโตะเสีย ที่หองF-2101-2 รหัส5805-001-06/38/27-320000ยี่หอ
ACL-503 รหัสครุภัณฑ : 5805-001-06/38/27-320000 สถานที่ F2
คุณประสานดําเนินการ แลวเสร็จ
610212-2-1 ติดตั้งสายโทรศัพทสํานักงานของหนวยตรวจสอบภายใน เนื่องจากหนวย
ตรวจสอบภายใน ยายสํานักงาน จากชั้น 1 ขึ้นไป ชั้น 2 หอง 206 อาคารสุรพัฒน
1 รหัสครุภัณฑ : 5805-001-01/52/082-3040000 หอง 206 ชั้น 2 อาคาร
สุรพัฒน 1
คุณประสานดําเนินการ แลวเสร็จ
610208-13-2 หนังสือ ศธ5618/79 เรื่อง ขอความอนุเคราะหจัดสรรเครื่องโทรศัพทพรอม
หมายเลข และการโทรออกภายนอกมหาวิทยาลัย ส.สาธารณสุขฯ
คุณสมพงษดําเนินการ แลวเสร็จ
610215-4-2

ขอบริการ เนื่องจากยายสํานักงานใหมครับ ตอสัญญาณโทรศัพท (หมายเลขเดิม
3131 ) หองใตอัฒจันทรหลังใหม สนามกีฬาสุรพลากีฬาสถาน (สนามกีฬากลาง)
คุณประสานดําเนินการ แลวเสร็จ
610221-1-1 โทรศัพท หมายเลข 3115 ไมมีสัญญาณ (หองงานทุน) สวนกิจการนักศึกษา หอง
งานทุนการศึกษา สวนกิจการนักศึกษา (ตึกใหม)
คุณประสานดําเนินการ แลวเสร็จ
610221-9-1 โทรศัพทที่บานพักเลขที่ 111/169 เสีย เบอร 5918
คุณประสานดําเนินการ แลวเสร็จ
610219-23-1 หนังสือ ศธ5632/0351 เรื่อง ขอความอนุเคราะหขยายจุดเชื่อมตอโทรศัพทแล
หมายเลขโทรศัพท ศูนยเครื่องมือฯ
คุณเสมาดําเนินการเดินสายใหแลวเสร็จ
610215-27-1 โทรศัพทเสีย(พูดแลวปลายสายไมไดยินเสียง) รหัสครุภัณฑ : 5805-001-001/3637/23-320000 อาคารเครื่องมือ 6 F6131

คุณเสมาดําการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพทใหม
610215-17-1 ยายจุดโทรศัพท รหัสครุภัณฑ : S/N 140711031 งานธุรการ สํานักงานคณบดี
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร ชั้น 1
คุณเสมาดําเนินการแลวเสร็จ
610213-18-1 สายพวงโทรศัพทในหองทํางาน อาจารย ดร. วีณา รองจะโปะ ชํารุดใชงานไมได
สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร ชั้น 2 อาคาร F9
คุณเสมาดําเนินการแลวเสร็จ
610208-9-1 ขอตรวจสอบจุดเชื่อมตอโทรศัพท และยายสัญญาณโทรศัพทหมายเลข 4680
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1
คุณเสมาดําเนินการแลวเสร็จ
610207-3-1 ขอใหศนู ยคอมฯ จัดกลุมเพื่อดึงสายโทรศัพทเมื่อมีโทรศัพทเขามาจากหองหัวหนา
สาขาวิชาฯ รหัสครุภัณฑ : 5805-001-01/59/00005-3040000 หองสาขาวิชา
วิศวกรรมเซรามิก
คุณอํานาจดําเนินการแลวเสร็จ
610217-1-1

ใชงาน internet ไมได บริเวณบานพัก ซอย 7 เกิดขึ้นหลังจากไฟดับชวงเชาวัน
ศุกร บานพัก 111/165
คุณอํานาจดําเนินการแลวเสร็จ สาเหตุเนื่องจากไฟฟาดับบริเวณกลุมบานพัก
เรือนพักบุคลากร

1. จัดสรรหมายเลขโทรศัพทใหม
หมายเลข ผูใชงาน
3790
หัวสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
3791
หัวสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
3793
หัวหนาสถานวิจัย สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
4771
น.ส.น้ําทิพย นวมไธวง สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1
4773
ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล
สาขาวิชาฟสิกส หอง C2-556 วิชาการ 2
6036
หองปฏิบัติการสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร อาคารเครื่องมือ F11 ชั้น 1

1.5 สรุปการดําเนินการดานงานบริการคอมพิวเตอร

2.รายงานการใชงานระบบเครือขาย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก Uninet 4Gbps / AWN Domestic 3 Gbps,Inter 1 Gbps) / ขอมูล ณ วันที่ 30 ม.ค 61

2.1 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขาย (LAN) (ไมรวมหองปฏิบัติการคอมฯ)
(ขอมูล ณ วันที่ 2 มี.ค.61)
วิธีการ
วิธีการแบบ NAC In-Band
วิธีการแบบ ISE (802.1x)
รวมทั้งหมด

จํานวน
138 คน
1,746 คน
1,884 คน

2.2 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขายไรสาย
2.2.1 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-Wifi

จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-Wifi (ที่มา 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

2.2.4 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย eduroam

2.2.5 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-IoT

2.2.5 สรุปสถิติจํานวนผูใชงานผานระบบ wireless ทั้งหมด

 ผูใชงานผานระบบ wireless สูงสุด 6,576 คน/วัน
 ผูใชงานผานระบบ wireless ต่ําสุด 4,136 คน/วัน
 ผูใชงานผานระบบ wireless เฉลี่ย 5,626 คน/วัน

3. ภัยคุกคามระบบเครือขาย
 สถานะการณไวรัสและมัลแวรที่แพรระบาดในมหาวิทยาลัย (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง)

(ที่มา : Sourcefire 203.158.4.43)

 การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ IPS: Sourcefire (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง)

(ที่มา : Sourcefire 203.158.4.43)

 การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ Firewall (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง)
(ที่มา Paloalto:203.158.4.110)

