รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2560
1. รายงานการดําเนินงานของฝายเครือขาย
1.1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
 เดินสายงานครม.สัญจร โดยมีการติดตั้ง outlet ดังนี้

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ตําแหนงจุด
จุดลงทะเบียน
จุดที่พักรอผูประสานงานครม./ผูชี้แจง
หองแถลงขาว
Press Center
หองโฆษกรัฐบาล
หองทีมจร / จัดทํามติ ครม.
หองสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หองผลิตเอกสาร
หองสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลน)
หองสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค)
หองชองเทคนิคและหนวยขาวกรอง
หองผูติดตามนายกรัฐมนตรี
หองสํานักงบประมาณ
หองประชุมสํานักงบประมาณ (สุรพัฒน 1 )
รวม
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1
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AP โทรศัพท โทรสาร
1
1
1
1
1

2

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
2
11

1
1
1
8

1

 ติดตั้งอุปกรณ switch CISCO WS-C2960-24TC-L อาคารสุรพัฒน 3
 ไฟดับที่อาคารเรียนรวม 1-2, อาคารเครื่องมือ9-11, อาคารบรรณสาร 1-2 วันที่ 14 ส.ค. 60 9.0016.00 น. ทําใหอาคารดังกลาวไมสามารถใชงาน internet ได
 งานเดินสายระบบเครือขาย ดังรายละเอียดดังนี้
- รหัสใบงาน 600718-5-1 = อาคาร Boron ดําเนินการจัดทําสาย LAN เพื่อเชื่อมตอกับเครื่ อง
สแกนนิ้วมือจํานวน 1 เสน พรอมกับแกไขเตาไฟฟา และติดตั้งเครื่องสแกน

- รหัสใบงาน 600725-34-1 = อาคารเครื่ องมือ 9 (F9) ชั้น 2 สํ านั กงานชั่วคราว สํ า นัก วิช า
สาธารณสุขศาสตร เขาตรวจเช็คสัญญาณเครือขายฯ ของ Outlet ทั้งหมดภายในหอง และจัดทํา
สาย LAN เพื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอรรองคณบดีฯ และผูชวยวิจัยฯ จํานวน 2 เสน
- รหัสใบงาน 600731-10-1 = อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 สํานักงานคณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร
ไดแกไขสาย LAN ที่เขาเครื่องถายเอกสารเนื่องจากหนูกัดขาด และจั ดทําสาย LAN เชื่อมตอ
จํานวน 1 เสน
- รหัสใบงาน 600801-5-1 = อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตรวจสอบ Outlet
มีสัญญาณเครือขายฯ มา และไดจัดทําสาย LAN ความยาว 3 เมตร ใหจํานวน 1 เสนเพื่อเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรกับระบบเครือขายฯ
- รหัสใบงาน 600804-25-1 = อาคารสุรพัฒน 1 ชั้น 1 หองหนวยงานตรวจสอบภายใน จัดทําสาย
LAN เพื่อเชื่อมตอ คอมพิวเตอร 6 เครื่อง และ Printer 2 เครื่อง เขา ที่ Switch CISCO 2960
ภายในหอง 110 จํานวน 8 เสน
- รหัสใบงาน 600809-3-1 = อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 หอง ME05 และ ME21 ตรวจเช็คสัญญาณ
เครือขายฯ ของ Outlet และจัดทําสาย LAN จํานวน 2 เสน
1.2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย
 Upgrade อุปกรณ wireless controller เพื่อแกไขปญหา wireless controller คาง / ผูใชงาน
login ไมทําการ redirect ไปหนาอื่น
 เปลี่ยนอุปกรณ access point 1 ตัวหนาหองเทคนิค อาคารวิจัย ชั้น1
 ติดตั้ง Access Point ที่อาคารสุรพัฒน3 1 ตัว
 นําอุปกรณ Access point เปลี่ยนทดแทน ที่อาคารสุรพัฒน 1 ชั้น2 1 ตัว
 ติดตั้ง Access Point ที่อาคารสุรพัฒน 1 จํานวน 10 ตัว
 ติดตั้ง Access Point ที่อาคารบริหาร (ชั้น 2 สํานักงานอธิการบดี) จํานวน 2 ตัว และเปลี่ยนทดแทน
1ตัว
 นํา Access point ติดตั้งโซนหอพักนักศึกษา s16 จํานวน 78 จุด *ตามโครงการพัฒนาเครือขายไร
สายประจําหอพักนักศึกษา S7-S16 (ทดแทนอุปกรณบริษัท AWN) (ยังติดตั้งไมแลวเสร็จ)
 อุปกรณ wireless controller เสีย (ตัวสํารอง HA) ดําเนินการสงเคลมบริษัทเรียบรอยแลว
1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
 แกไขปญหา vmserver 3 (vsan1) มีการการไมตอบสนองการใชงาน ฟอง disk มีปญหา แกไขโดย
ทําการสั่ง maintenance mode , ลบ diskgroup และทําการสราง diskgroup ใหม ทําใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ
 แกไขปญหา vmserver 5 (vsan1) มีการการไมตอบสนองการใชงาน แกไขโดย restart vmserver
ใหม
 แกไขปญหา vmserver 4 (vsan1) มี disk เสีย 1 ลูก แกไขโดยลบ diskgroup และสราง
diskgroup.ใหม โดยไมนําเอา disk ที่เสียเขามาใน diskgroup และ replace ลูกใหม และ join disk
ลูกใหมเขา diskgroup

 Patch firmware vmserver 5 (vsan 1) เพื่อแกไขอาการไมตอบสนองของ server และเพื่อใหระบบ
มีเสถียรภาพมากขึ้น
 Join server : vmserver6.sut.ac.th เขากลุม vsan2 เพื่อแชรทรัพยากร cpu-memory ให vsan2
 Harddisk sas 300G ของ storage netapp3040 เสีย 2 ลูก ทําการ replace ใหมเรียบรอยแลว
1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรคมนาคม
 เปลี่ยนหัวเครื่องโทรศัพทหองผอ.,รองผอ.ศูนยบรรณสาร จํานวน 2 เครื่อง (แบบธรรมดาไรสาย)
 ใหบริการหมายเลขโทรศัพทภายในตามหนังสือขอใชงานหมายเลขโทรศัพททั้งหมดจํานวน 5 เลข
หมาย พรอมเครื่องโทรศัพท 5 เครื่อง
 แกใขหมายเลขโทรศัพทภายในของทีมผูบริหารใหมทั้งหมดที่สํานักงานอธิการบดี อาคารบริหาร
 ใหบริการหมายเลขโทรศัพทและโทรสารชั่วคราวในงานประชุม ครม. สัญจรพรอมติดตั้งอุปกรณ
VOIP และเครื่องโทรศัพท 13 เครื่อง ที่อาคารสุรสัมนาคร ทั้งหมด 13 เลขหมาย
 ใหบริการหมายเลขโทรศัพทและโทรสารชั่วครางในงานประชุมสํานักงบประมาณ ที่อาคารสุรพัฒน
1 ชั้น 2 ทั้งหมดจํานวน 3 เลขหมาย และเครื่องโทรศัพท 3 เครื่อง
 ใหบริการหมายเลขโทรศัพทในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจําป
2560 ณ อาคารสุรพัฒน 2 ทั้งหมดจํานวน 2 เลขหมาย และเครื่องโทรศัพท 2 เครื่อง
1.5 การดําเนินการอื่นๆ
 จัดสรร internet account สําหรับ งานครม สัญจร จํานวน 1,000 account (สํา หรับ นักขาว 500
account)
 จัดสรร internet account สําหรับงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา จํานวน 200 account
 จัดสรร internet account สําหรับคณะกรรมการประเมินฯ งาน QA จํานวน 25 account
 จัดสรร internet account งานสัปดาหวันวิทยาศาสตร จํานวน 80 account
 จั ด สรร internet account สํ า หรับ นัก เรีย น โครงการห อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร วมว. จํา นวน 62
account
 จัดสรร internet account สําหรับการบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทของประชารัฐในการพัฒนาภาค
อีสาน ๔.๐" จํานวน 250 account
 จัดสรร internet account สําหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะครูเพื่อการถายทอด
และปูพื้นฐานสูการเปนเด็กไทยสองภาษาดวยกระบวนการ PPRP Method จํานวน 80 account
 จัด สรร internet account สําหรับ ผู ฝก สอนกีฬ าคนพิก าร โดยสถานกีฬาและสุข ภาพ จํ า นวน 7
account
 จัดสรร vpn account สําหรับสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอน จํานวน 2 account
 จั ด ส ร ร certificate แ ก server : coop- online.sut. ac.th , coop- static.sut. ac.th, cooprepo.sut.ac.th, coop-test.sut.ac.th (serverเดียวกัน)

 จัดสรรพื้นที่เว็บไซตสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร www.iph.sut.ac.th
 สรุป web ranking มหาวิทยาลัยที่ได รับ การจัด ลํา ดับ โดย webometrics ประจํ าเดือนกรกฏาคม
2560 โดยมหาวิทยาลัยไดลําดับที่ 7 ของประเทศ ลําดับที่ 262 ของเอเชีย ลําดับที่ 1045 ของโลก
 สรา งหลักเกณฑ การจัด สรรพื้นที่เว็บไซตมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารี และประชาสั มพัน ธ บน
เว็บไซตแลว – แจงใหผูขอใชงานพื้นที่เว็บไซตรายใหมรับทราบ กอนจัดสรรพื้นที่เว็บไซตแลว
 แจงเตือนผูใชงานระวังอยาหลงเชื่อ phishing mail
 Block phishing mail ตามที่ไดรับแจงจากผูใชงาน
 สรา ง vmserver : unicad_connector , unicad_gateway โดยใช ร ะบบปฎิ บั ติ ก าร Ubuntu16,
cpu 4 vcpu, ram 8 Gb, Hard disk 60 Gb, หมายเลข IP 203.158.7.112 , 203.158.7.113 โดย
ติดตั้ง webmin และ ssh เพิ่มเติม
2.รายงานการใชงานระบบเครือขาย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก Uninet 4Gbps / 3BB Domestic 2 Gbps,Inter 1 Gbps) / ขอมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 60

2.1 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขาย (LAN) (ไมรวมหองปฏิบัติการคอมฯ)
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 60)
วิธีการ
วิธีการแบบ NAC In-Band
วิธีการแบบ ISE
รวมทั้งหมด

จํานวน
219 คน
1,636 คน
1,855 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-AIS

2.2.4 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-Guest

2.2.5 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-Mobile

2.2.6 สรุปสถิติจํานวนผูใชงานผานระบบ wireless ทั้งหมด

 ผูใชงานผานระบบ wireless สูงสุด 7,540 คน/วัน
 ผูใชงานผานระบบ wireless ต่ําสุด 2,608 คน/วัน
 ผูใชงานผานระบบ wireless เฉลี่ย 6,449.5 คน/วัน

3. ภัยคุกคามระบบเครือขาย
 สถานะการณไวรัสและมัลแวรที่แพรระบาดในมหาวิทยาลัย (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง)

(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)
(ที่มา Paloalto:203.158.4.110)

