รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจําเดือน มีนาคม 2561
1. รายงานการดําเนินงานของฝายโครงสรางฯ
1.1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
 ติดตามงาน โครงการพัฒนาเครือขายไรสายประจําหอพักนักศึกษาเพื่อรองรับ 10 Gigabit มีการเดินสาย UTP
บริเวณภายในอาคาร S7-S12 และ เดินสาย fiber optic ภายนอกอาคารชนิด Single mode บริเวณ
หอพัก s1-s6 โดยบริษัทผูรับเหมาเรียบรอยแลว (บริษัทยังไมสงมอบงาน)
 โปรแกรมระบบยืนยันตัวตนทํางานผิดปกติ สืบ เนื่องจากเครื่ องคอมพิ ว เตอรแ มข ายขัด ข อง ส งผลให
ผูใชงาน login เขาใชงานระบบ internet ไดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ตั้งแตเวลา 8.30 - 10.00 น.
 พบปญหาการใชงานอินเตอรเน็ตหนวง เปนระยะ ๆ ชวงเชาและบายของวันที่ 27 มีนาคม 2561
เจ า หน า ที่ ไ ด ทํ า การตรวจสอบพบว า เครื่ อ ง virtual server : toget.sut.ac.th มี ก ารส ง packet
ออกมาจํานวนมาก ทําใหระบบเครือขายมี traffic สูงสงผลกระทบใหผูใชงานระบบเครือขาย จึงทํา
การปดใหบริการเครื่องแมขายดังกลาวชั่วคราว เพื่อรอการแกไขจากหนวยงานที่เปนเจาของ ระบบ
เครือขายจึงสามารถใชงานไดตามปกติ
 งานขยายจุดใหบริการ
วันที่
งานขยายจุดใหบริการ
22 มี.ค. 61 ติดตั้งอุปกรณ switch SG300 บริเวณหองเครือขายหลักมหาวิทยาลัย
22 มี.ค. 61 ติดตั้งอุปกรณ switch SG300 บริเวณตูเครือขาย ชั้น1 อาคารวิจยั
15 มี.ค. 61 ติดตั้งอุปกรณ switch SG300 บริเวณตูเครือขาย ชั้น1 อาคารวิจยั
 งานตามระบบแจงซอม
เลขที่ใบงาน
รายละเอียดงานซอมแซมระบบเครือขาย
610306-15-1 ตรวจแกไขหอง LAB คอมพิวเตอร 10 อาคารศูนยเครื่องมือ F6 เครื่องที่ 10, 18
สาย LAN ไมมีสัญญาณ
1.2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย
 ปดใหบริการสัญญาณ SUT-Mobile บริเวณหอพักนักศึกษา
 เรื่มทยอยปดใหบริการสัญญาณ SUT-Wifi ตนเดือนเมษายน 2561 นี้
 ประชาสัมพันธการใชงานระบบเครือขายไรสายแบบปลอดภัย @SUT-Wifi ผานระบบเมลล
facebook และเว็บไซตศูนยคอมพิวเตอร
 จัดอบรมการใชงานระบบเครือขายไรสายแบบปลอดภัย @SUT-Wifi และ @SUT-IoT ในวันที่ 23
มีนาคม 2561 ณ หอง Lab Computer 7 อาคารเรียนรวม 2
 หนา login ระบบ SUT-Wifi แจงเตือน Certificate หมดอายุ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

สงผลใหผใู ชงานไมสามารถ login เขาใชงานระบบไดชั่วขณะ ซึ่งเจาหนาที่ไดทําการติดตั้ง certificate
ใหมเรียบรอยแลว
 จัดสราง .exe tool เพื่อเปนเครื่องมือสราง profile การเชื่อมตอ @SUT-Wifi เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหผูใชงาน ไมตองมีการตั้งคาที่ยุงยาก สามารถรัน .exe แลว Connect @SUT-Wifi ไดเลย มี
การประชาสัมพันธลง facebook และ วาง link ให download tool บนเว็บไซต
http://idm.sut.ac.th แลว
 งานขยาย-ปรับเปลี่ยนจุดใหบริการ
วันที่
รายละเอียดงานขยาย-ปรับเปลี่ยนจุดใหบริการ
9 มี.ค.61
ติดตั้ง access point 2 ตัว บริเวณพื้นที่สํานักงานศูนยคอมพิวเตอร อาคารวิจัย
ชั้น2
1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
 ตรวจรับอุปกรณโครงการพัฒนาระบบสํารองและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา
ติดตั้ง ณ หอง Internet Data Center เรียบรอยแลว ประกอบดวย อุปกรณจัดเก็บขอมูลสวนกลาง
(HP Storage 16 Tb), เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 2 ตัว และซอฟแวรกระจายโหลด (load
balancer)
 ตรวจรับอุปกรณโครงการงานประจําดาน Internet Data Center ติดตั้ง ณ หอง Internet Data
Center เรียบรอยแลว ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจํานวน 3 ตัว
 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายกลุม VSAN1 (vmserver 3,4,5) ซึ่งเปนเครื่องใหบริการหลักของระบบ
เครือขาย มีอาการคางพรอมกัน สงผลให virtual machine ที่รัน application ของระบบเครือขาย
เชน ระบบยืนยันตัวตน ไมสามารถทํางานไดตามปกติ สงผลใหผูใชงานไมสามารถใชงานระบบ
เครือขายได เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ตั้งแตเวลา 8.30 - 10.00 น. ทั้งนี้ไดทําการแกไขโดยการ
reboot เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จึงสามารถใชงานไดตามปกติ
 Reboot เครื่องคอมพิวเตอรแมขายกลุม VSAN1 (vmserver 3,4,5) วันที่ 29 มีนาคม 2561 เพื่อ
ปองกันเครื่องแมขายทํางานผิดปกติ (preventive maintenance)
 Certificate แบบ wildcard (*.sut.ac.th) หมออายุเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ฝายฯ ไดจัดสง
certificate ใหม ใหหนวยงานเพื่อทําการตออายุ certificate ใหมเรียบรอยแลว (ซึ่งจะหมดอายุวันที่
21 เมษายน 2564 ) และไดประชาสัมพันธแจงเตือนกอนที่ cert จะหมดอายุแลว แตอาจมีบาง
หนวยงานไมไดทําการตออายุตามที่ไดมีการแจงเตือน ซึ่งจะสงผลไมสามารถเขาใชงานเว็บไซตได เชน
https://it.sut.ac.th , https://it2.sut.ac.th
 Mysql server : mysql-web.sut.ac.th ซึ่งรองรับระบบเว็บไซตของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
มีอาการลมบอยผิดปกติ ตรวจสอบพบ database ของบางหนวยงาน มีอาการ corrupt บางตาราง
เสียหายไมสามารถเรียกดูขอมูล คาดวาสาเหตุเกิดจากการ error ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย หรือ
การเปด-ปดเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย โดยไมปด service MySQL กอน ซึ่งเจาหนาที่แกไขโดย
implement MySQL server บนระบบใหม ทดแทนของเดิม และนําขอมูล database มา restore
ซึ่งจะมีบาง database corrupt แกไขโดยการใชคําสั่ง recovery และ repair ตารางที่เสียหายขึ้น
ใหม ทําใหสามารถใชงานไดตามปกติ

 แกไข website http://eng.sut.ac.th/ceramic มีสคริปไวรัสแอบแฝงใน source code php
เนื่องจากการเปดสิทธิ์ file-folder เปน 777 ทําใหผูไมหวังดีสามารถแกไข file php ได ทั้งนี้ไดแจง
เตือนผูดูแลเว็บไซตแลว
 แกไขเว็บไซต http://eng.sut.ac.th/envi ไมสามารถแสดงผลไดตามปกติ สาหตุจาก database
corrupt แกไขโดยนํา backup database มา recovery จึงสามาถใชงานไดตามปกติ
 แกไขเว็บไซต http://web.sut.ac.th/qa/n-council/ ไมสามารถแสดงผลไดตามปกติ สาหตุจาก
database corrupt แกไขโดยนํา backup database มา recovery จึงสามาถใชงานไดตามปกติ
 สรุปจํานวนผูขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้
-internet account 80 account
-email account (SUTMail) 24 account
-google App account (@g.sut.ac.th) 57 account
-web hosting (personal website) 3 account
-eduroam 2 account
 จัดสรร internet account สําหรับผูเขาอบรมโอลิมปกวิชาการ 15 account
 จัดสรร internet account สําหรับงานประกันคุณภาพ 26 account
 จัดสรร internet account สําหรับกิจกรรมคาย gpbl@SUT2018 60 account
 จัดสรรพื้นที่เว็บไซต http://www.smartmattress.sut.ac.th
 จัดสรร virtual server : iptlo.sut.ac.th ระบบปฏิบัติการ CentOS7 64 bit , cpu 2 vcpu, ram
4 Gb, Hdd 100 Gb
 จัดสรร vpn account สําหรับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 1 account
1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรคมนาคม
 ตรวจรับอุปกรณ โครงการงานประจําดานระบบโทรคมนาคม เรียบรอยแลว อุปกรณบริหารจัดการ
ระบบ ip phone (Media gateway) ติดตั้ง ณ หอง Internet Data Center / หัวเครื่องโทรศัพท
และ อุปกรณ voice gateway จัดเก็บไว ณ หอง Internet Data Center มีแผนติดตั้งชวงเดือน
เมษายน 2560
 ระบบโทรศัพทตัด 8 มีปญหา ไมสามารถใชงานได เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
เนื่องจากระบบ fiber ของบริษัท AIS มีปญหา ซึ่งบริษัทฯ ไดทําการแกไขเรียบรอยแลว
ใหบริการตามใบงานแจงซอมระบบโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยของศูนยคอมพิวเตอรประจําเดือนมีนาคม
ดังนี้
เลขที่ใบงาน
รายละเอียดงานซอมแซมระบบโทรคมนาคม
610314-11-1 ปญหาเครื่องโทรศัพทไมไดยินเสียงเรียกเขา เลขหมาย 4534
ผศ.ดร.สุดารัตน ขวัญออน รหัสครุภัณฑ : 5805-001-01/53/176-3040000
หองสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1
610315-1-1 ขอความอนุเคราะหเดินสายโทรศัพทหมายเลข 4998 เนื่องจากยายจุดใหบริการ
รหัสครุภัณฑ : 5805-001-01/52/003-3040000 สํานักงานชั้น 1 ศูนย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คุณประสาน ยายหมายเลขโทรศัพท รปภ.
มาอยูบริเวณดานหนาสํานักงานศูนยนวัตกรรมฯ
610316-6-1 แจงซอมโทรศัพท โทรออกได แตโทรเขาไมได สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ชั้น4
อาคารวิชาการ1 หอง Geo17 คุณประสาน ดําเนินการแลวเสร็จ
610327-3-1 โทรศัพทหมายเลข 4980 ไมมีเสียงสัญญาณคะ รหัสครุภัณฑ : 5805-00101/58/00122-3040000 สํานักงานศูนยนวัตกรรมฯ ชั้น 1 คุณประสาน
ดําเนินการแลวเสร็จ
610309-22-1 แจงซอมโทรศัพทตั้งโตะ ไมมีสัญญาณและไมมีเสียง รหัสครุภัณฑ : 5805-00101/58/00053-3040000 สวนพัสดุ คุณประสาน เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท รหัส
5805-001-01/61/00030-3040000 ทดแทน
610312-26-1 ตอสัญญาณโทรศัพท หมายเลข 4840,4818 ที่สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรและ
นวัตกรรม สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม เทคโนธานี คุณ
ประสาน ดําเนินการแลวเสร็จ
610309-3-1 ขอเครื่องโทรศัพทสํานักงาน มาติดตั้งที่ สํานักงานกลางหอพักสุรนิเวศ 7-8
เนื่องจากไมมีโทรศัพทที่โตะทํางาน จึงขอติดตั้งจํานวน 1 เครื่อง คุณประสาน
ติดตั้งเครื่องโทรศัพท รหัส 5805-001-01/61/00033-3040000
610309-8-1 สายโทรศัพทขาด ทําใหไมมีสัญญาณโทรศัพท รหัสครุภัณฑ : 5805-00101/56/00115-3040000 หองฝายสงเสริมการรูสารสนเทศ ศูนยบรรณสาร ฯ
โตะคุณจักรี คุณประสาน ดําเนินการแลวเสร็จ
610320-3-1 โทรศัพทไมมีสัญญาณเบอร 4837 รหัสครุภัณฑ : 5805-001-01/52/0014010000 เทคโนธานี ชั้น 2 หอง 216 (โครงการหองเรียนวิทยาศาสตร) คุณ
เสมา ดําเนินการแลวเสร็จ
610314-4-1 โทรศัพทหองทํางานไมมีสัญญาณและใชงานไมได เบอร 3927 รหัสครุภัณฑ :
580500101/59/00035-3040000 F9 ชั้น 2 หองพัก คุณเสมา ดําเนินการ
แลวเสร็จ
610313-6-1 ขอแจงซอมหรือเปลี่ยน โทรศัพทตั้งโตะ ที่โตะของนายวัลลพ ลอมตะคุ สวน
แผนงาน เนื่องจาก ไมสามารถกดปุมหมายเลขโทรศัพทเพื่อโทรออกไดรหัส
ครุภัณฑ : 5805-001-01/50/006-3040000 สวนแผนงาน อาคารบริหาร ชั้น 2
คุณเสมา ดําเนินการแลวเสร็จ
610313-5-1 แจงเปลี่ยนหัวจั้มสายโทรศัพท (หัวจั้มสายหลวม หลุดงาย) รหัสครุภัณฑ : 5805001-01/48/003-3040000 ฝายตารางสอนตารางสอบ ศูนยบริการการศึกษา
อาคารเรียนรวม 2 คุณเสมา ดําเนินการแลวเสร็จ
610305-3-1 เครื่องโทรศัพทสํานักงานเสีย ใชงานไมได 3 เครื่อง การรับสาย การโทรออก มี
ปญหา รหัสครุภัณฑ : ยี่หอ ALCATEL F10106 คุณเสมา ดําเนินการแลว
เสร็จ

1. จัดสรรหมายเลขโทรศัพทใหม
หมายเลข
ผูใชงาน
2230
เบอรผูประสานงาน บ.trio
2231
เบอรผูประสานงาน บ.Ricoh
2232
เบอรผูประสานงาน บ.Nescom
4561
อ.ดร.นพพล ตั้งสุภาชัย สาขาวิชาเทคโนโลสารสนเทศ หอง C1 ชั้น3
3888
อ.ดร.พรทิพย เย็นใจ สาขาชิวอนามัยและความปลอดภัย หอง F9 ชั้น2
3408
นายสุธรรม สุคําภา อาคารเครื่องมือ ฯ 5 หอง F5101
1.5 สรุปการดําเนินการดานงานบริการคอมพิวเตอร

สรุปงานบริการโดยบริษัทภายนอก

2.รายงานการใชงานระบบเครือขาย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก AWN Domestic 3 Gbps,Inter 1 Gbps)

/ Uninet 4Gbps / ขอมูล ณ วันที่ 28 มี.ค 61

2.1 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขาย (LAN) (ไมรวมหองปฏิบัติการคอมฯ)
(ขอมูล ณ วันที่ 2 มี.ค.61)
วิธีการ
วิธีการแบบ NAC In-Band
158 คน
วิธีการแบบ ISE (802.1x)
1,773 คน
รวมทั้งหมด
1,931 คน
ที่มา (nac) https://203.158.4.213 / (ise) http://203.158.4.207

จํานวน

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 5,893 คน/วัน
 ผูใชงานผานระบบ wireless ต่ําสุด 928 คน/วัน (ชวงปดเทอม)
 ผูใชงานผานระบบ wireless เฉลี่ย 3,090 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 Next Gen Firewall: fortinet (ขอมูล 1 เดือน
ยอนหลัง) ที่มา 203.158.1.89
-thread ที่แพรระบาดภายในมหาวิทยาลัย และ block โดย อุปกรณ firewall next gen

-แสดงการโจมตีจากภายนอก แสดงในลักษณะ realime

-แสดงขอมูลผูติดไวรัส/มัลแวร

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

