รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2560
1. รายงานการดําเนินงานของฝ/ายเครือขาย
1.1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
• ปรับปรุงระบบเครือขาย LAN และ Wifi สวนประสานงานมทส-กทม. โดยใช%งาน internet ผานระบบ
ผานชองทาง Uninet ยกเลิกการใช%งาน internet ผาน ADSL ทําให%มีความเร็วสูงขึ้น ระบบมีความ
เสถียรมากขึ้น
• Fiber optic บริเวณอาคารสุรสัมนาคาร 2 ถูกตัดขาด เนื่องจากมีการลอกทอรองระบายน้ํา แล%วมีการ
ตัดทอร%อยสาย fiber optic ที่อยูในรองระบายน้ําออก โดยชางสุรสัมนาคารอ%างวาขวางทางน้ํา เรื่อง
อยูในระหวางการหาแนวทางแก%ไขปBญหา -ประเมิณราคาซอม
• นําอุปกรณE switch cisco รุน WS-C2960X-24TS-LL ติดตั้งหนวยประสานงานมทส-กทม. 1ตัว
• นําอุปกรณE switch cisco ติดตั้ง ณ ห%องสัมมนา 3 อาคารเรียนรวม 1 จํานวน 1ตัว
1.2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย SUT-wifi
• อาคารเรียนรวม 1 มี access point รุน AIR-AP1832I-S-K9 เสีย 1 ตัว นําอุปกรณEใหมติดทดแทน
และสงอุปกรณEเกาเคลมบริษัทเรียบร%อยแล%ว
1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
• แก%ไขปBญหาระบบจัดเก็บข%อมูลชนิด VSAN โดยระบบ VSAN2 มี warning เกี่ยวกับมีปBญหา
COMPONENT METADATA HEALTH – LOCATING PROBLEMATIC DISK ของ vmserver0
แก%ไขโดยสั่ง full migrate vmserver0 และทําการลบ disk group ของ vmsareve0 ออก แล%วแบง
diskgroup ใหม ทําให%สามารถใช%งานได%ตามปกติ
• แก%ไขปBญหา vmserver31 ขึ้นไอคอนไฟกระพริบสีแดง ตรวจสอบไมพบความผิดปรกติ แก%ไขโดย
shutdown virtual machine ภายใต% vmserver31 (ประกอบด%วย bmx2.sut.ac.th,
cas2.sut.ac.th) จากนั้น shutdown server31 แล%วถอดปลั๊กเพื่อตัดไปหลอเลี้ยง จากนั้นเสียบปลั๊ก
และstart vmserver31 ใหม
• เครื่อง vmserver5 มีปBญหา boot ไมขึ้น แก%ไขโดย reinstall ESXi ใหม (แบบ upgrade) และตั้งคา
bios boot order ใหม

• Patch windows server ให%เปqนปBจจุบัน เพื่อปrองกันมัลแวรE Wonnacry ประกอบด%วย active
directory profiler1-4 และ space, DNS server, DHCH server, Mail server 6 ตัว, web server
2 ตัว ทั้งนี้ได%ประชาสัมพันธEให%ผู%ดูแล server ของหนวยงานภายใน update patch เรียบร%อยแล%ว
• จัดสรร virtual server ให%หอสมุดเบญญาลัย ระบบปฎิบัติการ windows server : windows 2012
R2 standard (64 bit), processor : 4 Vcpu, ram 8 Gb, พื้นที่จัดเก็บข%อมูล C: 100 Gb / D : 2
Tb
1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรศัพท
• โทรศัพทEของ TOT ขัดข%องโดยตรวจสอบพบสาย fiber optic ขาด ทําให%ภายนอกไมสามารถโทรเข%า
เบอรEภายในมหาวิทยาลัยได% แตการโทรออกยังสามารถใช%งานได%ตามปกติ ทั้งนี้งานเครือขายฯ ได%
ประสานงานบริษัท TOT เพื่อดําเนินการแก%ไขปBญหาดังกลาวเรียบร%อยแล%ว
• ปรับปรุงระบบโทรศัพทEสวนหน%าใหรองรับระบบ IP-Phone ซึ่งสามารถทํา Feature ตางๆ ในการใช%
บริการโทรศัพทE หรือ ประชุม VDO Call ได% ทําให%มหาวิทยาลัยประหยัดคาใชจายโทรศัพทในการ
ติดตอประสานงานระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ กับสํานักงานสวนหน%า
1.5การดําเนินการอื่นๆ
• สร%างระบบ infographics เพื่อรวบรวม infographics ของฝ|าย ที่ http://its.sut.ac.th/infograph
• จัดสรร internet account สําหรับเจ%าหน%าที่สตง. 10 account
• จั ด สรร internet account โครงการพั ฒ นาสื่ อการเรี ย นรู% เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาด% า น
วิทยาศาสตรE 22 account
• จัดสรร internet account สําหรับกิจกรรมโครงการแขงขันออกแบบและสร%างหุนยนตEแหงประเทศ
ไทย 71 account
• จัดสรร internet account สําหรับนักเรียน โรงเรียนสุรวิวัฒนE ม.1 และ ม.4 จํานวน 86 account
• จัดสรร internet account สําหรับอาจารยEพิเศษ โรงเรียนสุรวิวัฒนE 5account
• ตรวจสอบการ hack เว็บไซตEสวนพัสดุ พร%อมวิธีแก%ไข-แนวทางปrองกัน
• ประกาศแจ%งเตือนมัลแวรE Wana Decrypt0r 2.0 พร้ อมวิธีการป้องกัน

2.รายงานการใชงานระบบเครือขาย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก Uninet 4Gbps / 3BB Domestic 2 Gbps,Inter 1 Gbps) / ข%อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 60

2.1 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขาย (LAN) (ไมรวมหองปฏิบัติการคอมฯ)
(ข%อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 60)
วิธีการ
วิธีการแบบ NAC In-Band
วิธีการแบบ ISE
รวมทั้งหมด

จํานวน
280 คน
1458 คน
1,733 คน

2.2 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขายไรสาย
2.2.1 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-Wifi (ข%อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 60)

จํานวนผูใ้ ช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi (ทีม9 า https://203.158.4.211) (ข้อมูล B เดือนย้อนหลัง)

2.2.2 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-Wifi

2.2.3 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-AIS

2.2.4 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-Guest

2.2.5 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-Mobile

ทีม9 า https://203.158.4.211 (ข้อมูล B เดือนย้อนหลัง)

2.2.6 สรุปสถิติจํานวนผูใชงานผานระบบ wireless ทั้งหมด
ผูใ้ ช้งานผ่านระบบ wireless สูงสุด 8,101 คน/วัน
ผูใ้ ช้งานผ่านระบบ wireless ตํ9าสุด 2,532 คน/วัน
ผูใ้ ช้งานผ่านระบบ wireless เฉลีย9 5,810.79 คน/วัน

3. ภัยคุกคามระบบเครือขาย
สถานะการณไวรัสและมัลแวรที่แพรระบาดในมหาวิทยาลัย (ข%อมูล 1 เดือนย%อนหลัง)
(ที่มา : Sourcefire 203.158.4.43)

การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ IPS (ข%อมูล 1 เดือนย%อนหลัง)
(ที่มา : Sourcefire 203.158.4.43)

การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ Firewall (ข%อมูล 1 เดือนย%อนหลัง)
(ที่มา Paloalto:203.158.4.110)

