รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559
1. รายงานการดําเนินงานของฝ-ายเครือขาย
1.1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
• เปลี่ยน internet provider เปน 3BB แทน AIS ที่จะหมดสัญญา เมื่อวันที่ 26 กันยายน
2559 โดยเพิ่มความเร็ว internet เปน 2 Gbps/1 Gbps (international/Domestic)
• ดําเนินการปรับเปลี่ยนระบบยืนยันตัวตน จาก cisco nac เปน 802.1X สืบเนื่องจากเครื่อง
คอมพิวเตอรE Desktop ของสํานักงาน เริ่มมีการ upgrade ระบบปฏิบัติการสมัยใหมL เชLน
windows 10 เปนตOน อีกทั้งยังมีระบบปฏิบัติการอื่นๆ เชLน OSX, Linux ฯลฯ ที่โปรแกรม
Cisco Nac ไมLสามารถรองรับการยืนยันตัวตนไดO ศูนยEคอมพิวเตอรEจะดําเนินการเปลี่ยน
ระบบยืนยันตัวตนของเครื่อง Desktop จากโปรแกรม Cisco Nac เปนวิธีการแบบ 802.1X
ซึ่งผูOใชOจะมีสะดวกมากขึ้น และมีความปลอดภัยในการ login มากกวLาเดิม (ตารางการ
ดําเนินการระหวLางวันที่ 5 กันยายน -11 พฤศจิกายน 2559)
• upgrade ระบบปฏิบัติการของ Core Switch (IOS) เพื่อแกOไข bug (วันที่ 23 สิงหาคม
2559)
• ตรวจสอบพบ จุด loop ในวงแลนที่อาคารบรรณสาร ทําใหOระบบเครือขLายลLมเปนชLวงๆ ทั้งนี้
ไดOดําเนินการแกOปgญหาแลOว
• ใหOบริการขยายและแกOไขจุดใหOบริการเครือขLายตามใบงานที่ไดOรับแจOงขอใชOบริการงานแจOง
ซLอมออนไลนE (eccs.sut.ac.th) ดังนี้
o ติดตั้ง Cisco 2960G ที่งานทุนนักศึกษา สLวนกิจการนักศึกษา เพิ่ม จํานวน 1 เครื่อง
o จัดทําจุด Outlet เพิ่ม จํานวน 8 จุด ไดOแกL งานทุนนักศึกษา สLวนกิจการนักศึกษา
จํานวน 6 จุด, งานบริการกีฬา สถานกีฬาและสุขภาพ จํานวน 1 จุด, งานภูมิทัศนE
สLวนอาคารสถานที่ จํานวน 1 จุด
o แกOไขจุดบริการระบบเครือขLายฯ (Outlet LAN) จํานวน 7 จุด ดังนี้ FLRU จํานวน
1 จุด, เครื่อง RFID ประตูเรือนพักสุขนิวาส 8 จํานวน 1 จุด, สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตรE จํานวน 1 จุด, สํานักงานเทคโนธานี จํานวน 1 จุด, สถานบันวิจัย
และพัฒนา จํานวน 1 จุด, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 2 จุด
o จัดทําสาย LAN เพื่อเชื่อมตLอกับจุดบริการเครือขLายฯ ตามที่ไดOรับแจOงขอบริการ
จํานวน 19 เสOน คือ งานกลุLมหOองปฏิบัติการทางการแพทยE 1 อาคารเครื่องมือ 9

จํานวน 2 เสOน, หOองประชุมสารนิทัศนE อาคารบริหาร จํานวน 10 เสOน, สLวนสLงเสริม
วิชาการ อาคารเครื่องมือ 11 ชั้น 5 จํานวน 7 เสOน

1.2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย SUT-wifi
• พัฒนาระบบเครือขLายไรOสายแบบปลอดภัย (ตามมาตราฐาน 802.1x) พรOอมระบบ
ลงทะเบียน MAC Address อัตโนมัติ (โดยกําหนดใหO 1 บัญชี internet account สามารถ
ใชOงานไดO 5 อุปกรณE) ทดสอบปลLอยสัญญาณ @SUT-Wifi ที่อาคารวิจัย
• ติดตั้งอุปกรณEกระจายสัญญาณเครือขLาย access point เพิ่มเติม..จํานวน 11 เครื่อง ที่
หอพักนักศึกษา 1-9 หอละ 1 เครื่อง รวมเปน 9 เครื่อง และหอพักนักศึกษา 10 จํานวน 2
เครื่อง,
• เปลี่ยน access point แทนเครื่องเดิมที่มีปgญหา ที่หอพักนักศึกษา 10 จํานวน 1 เครื่อง
1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
• ตรวจสอบ internet data center พบ vmserver : airlink.sut.ac.th สLง packet ออกมาภายนอก
จํานวนมากทําใหOระบบเครือขLายลLม ทดสอบปvดฟgงชันการสLง mail และเปvดใชOงาน airlink สามารถใชO
งานไดOตามปกติ
• จัดสรร vmserver ใหOศูนยEบริการการศึกษา (sutgateway.sut.ac.th) ระบบปฏิบัติการ CentOS7
64 bit 4cpu ram 4 Gb พื้นที่เก็บขOอมูล 60Gb
1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรศัพท
• เชื่อมตLอระบบตูOสาขาโทรศัพทEใหมLที่อาคารเครื่องมือฯ 11 ( F11 ) มายังระบบตูOสาขาโทรศัพทEหลัก
ที่ศูนยEคอมพิวเตอรE
• ยOายหมายเลขโทรศัพทEของสํานักงานศูนยEเครื่องมือวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยีจากอาคารเครื่องมือฯ
1 ( F1 ) ไปใชOงานที่อาคารเครื่องมือ 11 ( F11 )
• ยOายเครื่องโทรศัพทEไอพีโฟนของผูOบริหารสํานักงานศูนยEเครื่องมือวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยีจาก
อาคารเครื่องมือฯ 1 ( F1 ) ไปใชOงานที่อาคารเครื่องมือ 11 ( F11 ) ดําเนินการติดตั้งเครื่องโทรศัพทE
และเซตระบบเครือขLายใหOเครื่องไอพีโฟนใชOงานไดO
• สํารองอุปกรณEระบบโทรศัพทEเปน Voice Gateway ใชOงานชั่วคราวใหOกับสLวนแผนงานยOายมา
ทํางานที่อาคารเครื่องมือฯ 11 (F11) จํานวน 4 หมายเลข เนื่องจากหOองดังกลLาวไมLมีสายสัญญาณ
โทรศัพทE

• สํารองอุปกรณEระบบโทรศัพทEเปน Voice Gateway ใชOงานชั่วคราวใหOกับสLวนสLงเสริมวิชาการ ยOาย
มาทํางานที่อาคารเครื่องมือฯ 11
(F11) จํานวน 8 หมายเลข เนื่องจากหOองดังกลLาวไมLมี
สายสัญญาณโทรศัพทE
• สํารองอุปกรณEระบบโทรศัพทEเปน Voice Gateway ใชOงานชั่วคราวใหOกับฝ|ายบริหารงานทั่วไปของ
สํานักงานศูนยEเครื่องมือวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี จํานวน 15 หมายเลข เนื่องจากหOองดังกลLาวไมL
มีสายสัญญาณโทรศัพทEเพียงพอ
• สํารวจหมายเลขโทรศัพทEภายใน มทส ทั้งหมดที่ ใชOงานจริ ง แยกตามอาคารและหนLวยงานตLางๆ
ตรวจเช็คอุปกรณEระบบตูOสาขาโทรศัทพE เพื่อปรับปรุงระบบโทรศัพทEจัดเปลี่ยนอุปกรณEที่เสื่อมสภาพ
และที่ไมLมีการผลิตจากโรงงานแลOว
• จัดสรรหมายเลขโทรศัพทEใหOกับอาจารยEและพนักงานที่เขOาใหมLตามหนังสือแจOงขอบริการ แกOไข
ปgญหาหัวเครื่องโทรศัพทE สายสัญญาณที่ชํารุดตามใบงานแจOงซLอม
1.5การดําเนินการอื่นๆ
• จัด ทํ าเว็ บไซตEคูLมือการใชO งานระบบเครือขL ายไรOส ายแบบปลอดภั ย และรั บรองการบริ หารจัด การ
อุปกรณEของผูOใชOงานระบบเครือขLายไรOสายแบบปลอดภัยที่ https://idm.sut.ac.th
• แกOไขปgญหา Eduroam มีอาการผูOใชOงานไมLสามารถ login เขOาใชOงาน เมื่ออยูLสถาบันอื่นๆไดO
• แกไข DNS Server DNSSEC มีปgญหาไมLสามารถเรียกเว็บไซตEภายในมหาวิทยาลัยจากภายนอกไดO
เปนบางชLวง
• แกOไข web server : web.sut.ac.th มีอาการ cpu ขึ้นสูง (มี server ทํางานรLวมกัน 3 ตัว มีอาการ
cpuขึ้นสูงทั้ง 3 ตัว) และคOาง ไมLสามารถทํางานไดO ตรวจสอบพบเว็บไซตE sutclub.sut.ac.th เปน
สาเหตุ จึงดําเนินการปvดเว็บไซตEชั่วคราว
• แกOไข server : mysql-web2.sut.ac.th ไมLสามารถ รับ connection mysql ปริมาณมากๆ ไดO
• แกOไข server : cas1.sut.ac.th มีอาการคOาง ทําใหOผูOใชOงานไมLสามารถ login เขOาใชOงาน sutmail ไดO
ตามปกติ
• สรOางเว็บโปรโมต google app for education http://web.sut.ac.th/g เพื่อเปนคูLมือใหOผูOใชOงาน
และโปรโมตการใชOงาน google app for education
• ทดสอบการตั้งคLา Oracle Replication สําหรับศูนยEบริการการศึกษา
• จัดสรร internet account สําหรับ Guest ศูนยEนวัตกรรม
• จัดสรร internet account สําหรับ Guest สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

• จัดสรร internet account สําหรับอาจารยEพิเศษ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
• จัดสรร internet account สําหรับคณะกรรมการประเมิณคุณภาพ (ระดับหนLวยงาน)
• จัดสรร internet account สําหรับอบรมเทคโนธานี 256 account
• จัดสรร internet account สําหรับฝ•กอบรมการวิเคราะหEโครงสรOาง
• จัดสรรพื้นที่เว็บไซตE http://ee_graduated.sut.ac.th
• แจOงเตือน-แกOไข เว็บไซตEเทคโนธานี โดน hack เนื่องจากเปvด permission 777
• แจOงเตือน-แกOไขเว็บไซตEโรงเรียนสุรวิวัฒนEโดน hack เนื่องจากเปvด permission 777 –hacker
สามารถเขOาไดOจาก หนOา admin ของเว็บไซตE
• แจOงเตือน-แกOไขเว็บไซตEสุรนารีเกมสEโดน hack เนื่องจากเปvด permission 777 –hacker สามารถเขOา
ไดOจาก หนOา admin ของเว็บไซตE
• แจOงเตือน-แกOไขเว็บไซตEที่พักนักกีฬาสุรนารีเกมสEโดน hack เนื่องจากเปvด permission 777
• ดําเนินการขอ certificate สําหรับ server idm.sut.ac.th , nps.sut.ac.th, nps2.sut.ac.th
vpn.sut.ac.th
• ดําเนินกิจกรรม KM ฝ|ายเครือขLาย อบรมวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559
หลักสูตร
1. SUTnet overview (intro,lan,wifi,internet data center)
2. Virtualization and Storage
3. Security (Firewall, IPS,IDS)
4. Trouble Shooting
5. Unified Communication (Voip&Conference)
6. Mail System

อบรมวันที่
วิทยากร
24 ส.ค. 59 (9.00-12.00) คุณกฤช
25 ส.ค. 59 (9.00-12.00) คุณวัฒนา
26 ส.ค.59 (9.00-12.00) คุณสมพงษE
26 ส.ค.59 (13.00-16.00) คุณณัฐพงษE

2. รายงานการใชงาน ระบบเครือขายไรสาย (SUT-wifi)
ตารางแสดงจํานวนผูOใชOงานระบบเครือขLายไรOสายทั้งหมด ตัวอยLางขOอมูล 3เดือนยOอนหลัง
(ที่มา : cisco prime 203.158.4.210-211)

SUT-Wifi

SUT-Wifi_ais

สรุปจํานวนผูใชงานระบบเครือขายไรสายทั้งหมด

จํานวน
07/01/2016,…
07/08/2016,…
07/15/2016,…
07/22/2016,…
07/29/2016,…
08/05/2016,…
08/12/2016,…
08/19/2016,…
08/26/2016,…
09/02/2016,…
09/09/2016,…
09/16/2016,…
09/23/2016,…

7000
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1000
0

สรุป จํานวนผูใชงานเฉลี่ยตอวัน 5035 คน ตอวัน
จํานวนผูใชงานสูงสุด 6552 คน ตอวัน
จํานวนผูใชงานต่ําสุด 1224 คน ตอวัน

3.รายงานสรุปสถานการณของ traffic internet
มหาวิทยาลัยมีชLองทางออกอินเตอรEเน็ตปgจจุบันดังนี้
ชLองทางที่ 1 ผLานเครือขLาย UNINET ที่ความเร็ว 2 Gigabit (ความเร็ว Domestic และ Inter กําหนด
โดย UNINET)
ชLองทางที่ 2 ผLาน Internet Provider บริษัท 3BB ที่ความเร็ว 2 Gbps/1 Gbps
(Domestic/International)
3.1 กราฟแสดงปริมาณการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet Traffic)
ตัวอยLางขOอมูล วันที่ 28 กันยายน 2559 ที่มา : mrtg.sut.ac.th
การแสดงผลรายเดือน (ผานชองทางทาง 3BB)

การแสดงผลรายเดือน (ผานชองทางทาง Uninet)

3.2 สรุปตามลักษณะการใชงาน ขOอมูลเก็บรวบรวม 1 เดือนยOอนหลัง
• แยกตาม Application usage สูงสุด

อันดับ

รูปภาพแสดงการใชOงาน internet แยกตาม Categories : (ที่มา : Paloato : 203.158.4.110)
• แยกตามเว็บไซตEที่มีการใชOงานสูงสุด 20 อันดับ ขOอมูลเก็บรวบรวม 1 เดือนยOอนหลัง

รูปภาพแสดงการใชOงาน internet แยกตามเว็บไซตE (ที่มา bluecoat reporter 203.158.4.200)

4. สรุปภัยคุกคามระบบเครือขาย ขOอมูลเก็บรวบรวมตั้งแตLวันที่ 1 เดือนยOอนหลัง
4.1สถานะการณไวรัสและมัลแวรที่แพรระบาดในมหาวิทยาลัย

รูปภาพแสดง ผูOติดมัลแวรEบนระบบเครือขLายภายในมหาวิทยาลัย (Sourcefire: 203.158.4.43)
4.2 เครื่องที่สง packet โจมตีระบบเครือขายสูงสุด

รูปภาพแสดง หมายเลข ip ผูตO ิดไวรัส และสLง packet กLอกวนระบบ (Sourcefire: 203.158.4.43)

4.3. การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ IPS

รูปภาพแสดงการยับยั้งการโจมตีระบบเครือขLาย (โดยอุปกรณE Source fire: 203.158.4.43)

4.4 การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดยอุปกรณ Firewall (Paloato 203.158.4.110)

รูปภาพแสดงการยับยั้งการโจมตีระบบเครือขLาย โดยอุปกรณE Firewall (Paloato.158.4.110)

