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แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT Contingency plan) 
 
1. บทน า 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เป็นผู้ให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตแก่คณำจำรย์ 
บุคลำกรและนักศึกษำ และเป็นศูนย์รวมระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย ซึ่งมีข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญๆ 
อันมีประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน กำรวำงแผนพัฒนำองค์กร กำรบริหำรจัดกำรองค์กร ซึ่งข้อมูลสำรสนเทศ
ต่ำงๆ จะมีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้น ดังนั้นจ ำเป็นจะต้องมีกำรจัดกำร กำรเฝ้ำระวัง กำรจัดเก็บและกำรดูแลรักษำ
ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือให้ เกิดควำมมั่นคงปลอดภัย และมีควำมพร้อมในกำรที่จะน ำข้อมูลสำรสนเทศดังกล่ำว
ไปใช้งำนได ้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพตลอดเวลำ 

 
ฝ่ำยโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ในฐำนะเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต และเป็นผู้ดูแลระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย จึงได้จัดท ำแผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพ่ือ
แนวทำงในกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้น และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมแก่บุคลำกรเพ่ือ
รองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน นอกจำกนี้แผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินยังสำมำรถช่วยลด Downtime ที่จะเกิด
ขึ้นกับระบบเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศด้วย   
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรดูแลรักษำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยของฐำนข้อมูลและเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้มีเสถียรภำพและมีควำมพร้อมส ำหรับกำรใช้งำน 

2. เพ่ือลดควำมเสียหำยที่จะอำจเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภำพ 

สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที 
4. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่อำจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5. เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติ ในกำรดูแลรักษำระบบ ควำมปลอดภัย

ของฐำนข้อมูลและสำรสนเทศ 
6. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพ่ือกู้คืนระบบสำรสนเทศและระบบ

เครือข่ำยของมหำวิทยำลัย ให้สำมำรถกลับมำใช้งำนด้ตำมปกติ 
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3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

กำรวิเครำะห์และตรวจสอบควำมเสี่ยงด้ำนสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย ไดพ้บประเด็นควำมเสี่ยง
หลัก ๆ ทีม่ีผลกระทบต่อระบบเครือข่ำยและสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย ดังนี้ 

1. สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้องภายในห้อง Internet Data Center ขัดข้อง 
กระแสไม่จ่ำยหรือมำไม่เต็มเฟส ส่งผลกระทบให้อุปกรณ์เครือข่ำย เครื่องแม่ข่ำย และ storage ทุกระบบ หยุด
กำรท ำงำน ซึ่งควำมเสียหำยจำกกรณีนี้เกิดข้ึนบ่อยที่สุด และเป็นปัญหำต่ออุปกรณ์ภำยในห้อง Internet Data 
Center และระบบสำรสนเทศ จึงจ ำเป็นจะต้องมีแผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินนี้  

2. สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจาก Hardware / cabling เป็นควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกอุปกรณ์
เครือข่ำยหลักขัดข้อง, สำย fiber optic ที่ link ระหว่ำงอำคำรขำด, ระบบไฟฟ้ำขัดข้อง ระบบปรับอำกำศ
ขัดข้อง เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งำนท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนระบบเครือข่ำยได้ และส่งผลกระทบต่อ
ระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยได้ 

3. สถานการณ์ฉุกเฉินที่ เกิดจาก software / Service เป็นควำมเสี่ยงด้ำนระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (software) ที่ให้บริกำรเกี่ยวกับระบบเครือข่ำยหลัก เช่น DHCP Server, DNS Server, ระบบ
บัญชีผู้ ใช้งำน Active Directory เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ ใช้งำนไม่สำมำรถใช้งำนระบบเครือข่ำยของ
มหำวิทยำลัยได้  

ดังนั้น เ พ่ือท ำให้ระบบ Internet Data Center ระบบเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศของ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี มีประสิทธิภำพ มีควำมมั่นคงปลอดภัย จึงจ ำเป็นจะต้องจัดท ำแผนรองรับ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรดูแลรักษำ- แก้ไขปัญหำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัยให้มีควำมปลอดภัย และสำมำรถใช้งำนระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

 
 
 
 
 
 



แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  (IT Contingency Plan) 2564 

 

- 3 - 
 

4. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
4.1 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้องภายในห้อง Internet Data Center ขัดข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ แสดง workflow ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาจากระบบไฟฟ้าห้อง Internet Data Center ขัดข้อง 
 

4.1.1 กรณีระบบ UPS -และ Generator ท างานตามปกติเมื่อมีไฟดับ ไฟตก 
กรณีเกิดเหตุอำคำรวิจัยมีไฟตก ไฟดับ ไฟกระชำก โดยปรกติแล้ว UPS  ประจ ำอำคำรจะท ำงำนทันท ี(standby) โดย 
UPS  จะท ำกำรจ่ำยไฟส ำรองเพ่ือเลี้ยงระบบ Data Center ทันที โดยทั่วไป UPS  จะสำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำเลี้ยง
ระบบได้ประมำณ 30 นำที   ทั้งนี้ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบ Internet Data Center ตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบ 
UPS  ประจ ำอำคำร-ควำมจุของแบตเตอรี่ เวลำของแบตเตอรี่  ที่จะยังสำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำเพ่ือเลี้ยงระบบ 
Internet Data Center ได้ ดังนี้ 
 

UPS  IP address วิธีการเรียกใช้งาน 
UPS 1 IP : 192.168.6.244 เรียกใช้งำนผ่ำนหน้ำ browser http:// 192.168.6.244 เลือกเมนูสถำนะปัจจุบัน-> สถำนะ

แบตเตอรี่ 
UPS 2 IP : 192.168.6.245 เรียกใช้งำนผ่ำนหน้ำ browser http:// 192.168.6.245  เลือกเมนูสถำนะปัจจุบัน-> 

สถำนะแบตเตอรี่ 
UPS 3 IP : 192.168.6.246 เรียกใช้งำนผ่ำนหน้ำ browser http:// 192.168.6.246 เลือกเมนูสถำนะปัจจุบัน-> สถำนะ

แบตเตอรี ่
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เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง (Generator) จะท ำงำนอัตโนมัติ เพ่ือจ่ำยไฟฟ้ำเพ่ือเลี้ยงระบบภำยในระยะเวลำไม่
เกิน 2 นำทีก่อน UPS  จะจ่ำยไฟจนหมด และเมื่อระบบไฟฟ้ำของอำคำรท ำงำนปรกติแล้ว เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง
จะหยุดกำรท ำงำน ระบบทุกอย่ำงเข้ำสู่ภำวะปรกติ 

เมื่อระบบไฟมำปรกติแล้ว ให้ตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอำกำศภำยในห้อง Data Center, ตู้ MDB ไฟฟ้ำ, 
ปลั๊ก extension หลังตู้ rack ,อุปกรณ์เครือข่ำยภำยในห้อง และตรวจเชค vm server กลุ่ม network service อำทิ 
AD, DNS, DHCP, Radius, ISE มีกำรหยุดกำรท ำงำนหรือไม่ อำจต้องรีสตำร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยใหม่ กรณี
หยุดกำรท ำงำน 
 
 
 4.1.2 กรณีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองไม่ท างาน 

หำกเกินระยะเวลำ 2 นำทีแล้วเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง (Generator) ไม่ท ำงำน หรือกระแสไฟฟ้ำของ
อำคำรมำไม่เต็มเฟส จ ำเป็นต้องมีกำรเปิดกำรท ำงำนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง (ติดตั้งอยู่หลังตึกอำคำรวิจัย) แบบ 
manual ก่อนที่ควำมจุแบตเตอรี่ UPS  จะหมด (0%) โดยกรณีนี้ต้องประสำนงำนติดต่อผู้รักษำควำมปลอดภัย (รปภ.) 
ประจ ำตึก เพ่ือใช้กุญแจเปิดกำรท ำงำนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำแบบ Manual (รปภ.ของตึกอำคำรวิจัย จะทรำบวิธีกำรเปิด
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำแบบ manual) 

 เมื่อเปิดเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองแล้ว จะมีกระแสไฟจ่ำยมำเลี้ยงระบบ UPS  และห้อง Internet Data 
Center โดยเครื่องจะสำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำเพ่ือหล่อเลี้ยงระบบได้ประมำณ 7 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมำณน้ ำมัน
เชื้อเพลิงของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำที่มีอยู่ และเมื่อไฟฟ้ำของอำคำรท ำงำนเป้นปรกติ เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองจะหยุด
ท ำงำนและเข้ำสู่สภำวะปรกติ   

 เมื่อระบบไฟมำปรกติแล้ว ให้ตรวจเชตระบบเครื่องปรับอำกำศภำยในห้อง Data Center, ตู้ MDB ไฟฟ้ำ, 
ปลั๊ก extension หลังตู้ rack, อุปกรณ์เครือข่ำยภำยในห้อง และระบบ vm server อีกครั้ง 
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ภำพแสดง เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง ติดตั้งหลังตึกอำคำรวิจัย 

 

 
ภำพแสดง แผงควบคุมเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง  

(กดปุ่มเขียวเพื่อเปิดกำรท ำงำนของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองแบบ Manual) 
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4.1.3 กรณีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองไม่ท างาน และพบว่าไม่สามารถเปิดการท างานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ส ารองได้แบบ manual ได้ทันท่วงที หรือระบบไฟฟ้าของอาคารไม่จ่ายไฟจนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหยุดท างาน 
จะต้องมีการปิดระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสียหายดังนี้ 

4.1.3.1 โทรแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทรำบสถำนกำรณ์ และให้ท ำกำรเพ่ือท ำกำรปิดระบบ
สำรสนเทศ (Shutdown) ที่หน่วยงำนรับผิดชอบทันที เพื่อป้องกันควำมเสียหำยต่อระบบสำรสนเทศดังนี้ 

- โทรแจ้งส่วนอำคำร (งำนไฟฟ้ำ) คุณรุ่งโรจน์ ปิยะพงศธร (โทรศัพท์ : 081-8781316) ให้มำ
ท ำกำรแก้ไขระบบเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง 

- โทรแจ้งศูนย์บริกำรกำรศึกษำ  (คุณศิริรัตน์ 3038)  
- โทรแจ้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ (คุณชำตรี 4943) 
- โทรแจ้งสถำนพัฒนำคณำจำรย์ (คุณปฏิภำณ 4022, คุณเศรษฐำ 4943) 

4.1.3.2 ให้ผู้ดูแลระบบ login เข้ำสู่ระบบ v-center เพ่ือท ำกำรปิดระบบ (Shutdown) Virtual 
Server ดังนี้ 

- Virtual Server กลุ่ม Reg , Mis ,Oracle Database  
- Virtual Server กลุ่ม VPS  
- Virtual Server กลุ่ม VDI, mail, mail gateway 
- Virtual Server กลุ่ม webhosting, database hosting  
o Shutdown database cluster เว็บไซตใ์หม่ของมหำวิทยำลัย อย่ำงถูกวิธี  
o หยุดกำรท ำงำน Mysql cluster1-3  : 202.28.42.57-59 โดยใช้ค ำสั่ง #service 

mysql stop 
- Virtual Server กลุ่ม telephone, network authen, network service 
- Virtual Server กลุ่ม v-center 5 ตัว 

 https://203.158.4.193:5480 (click action ->shutdown) 
 https://203.158.4.197:5480 
 https://203.158.4.220:5480 
 https://203.158.4.194:5480 

https://203.158.4.218:5480 
4.1.3.3 ปิดระบบ server กลุ่ม co-location 
 Server ของหน่วยงำนและสำขำวิชำต่ำง ๆ ที่ดูแล 
 Server CCTV 
 Server ใน rack co-location 

server กลุ่ม sut-hpcc (ssh 202.28.43.130 แล้ว ssh ต่อไปที ่compute-0-0,  
         compute-0-1, compute-0-2 จำกนั้นใช้ค ำสั่ง #shudown now) 

4.1.3.4 ปิดระบบ (shutdown) เครื่อง sever แม่ข่ำย  
 VDI (hci14,15,16,17) โดยเรียก https://192.168.0.14-17 
 MIS (hci20,21,22,23) โดยเรียก https://192.168.0.20-23 
 VPS (hci25,26,27,28) โดยเรียก https://192.168.0.25-28 
 REG (hci35,36,37,38) โดยเรียก https://192.168.0.35-38 

Mail (hci30,31)        โดยเรียก https://192.168.0.30-31 

https://203.158.4.193:5480/
https://203.158.4.197:5480/
https://203.158.4.220:5480/
https://203.158.4.194:5480/
https://203.158.4.218:5480/
https://192.168.0.14-17/
https://192.168.0.20-/
https://192.168.0.25-/
https://192.168.0.35-38/
https://192.168.0.30-31/
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  Data-center-2 (hci7,8,9,10) โดยเรียก https://192.168.0.7-10 
 Data-center-2 (hci1,2,3,4,5,6) โดยเรียก https://192.168.0.1-6 

V-center (hci40,41,42) โดยเรียก https://192.168.0.41-42  
4.1.3.5 ท ำกำร shutdown storage (netapp, hp store easy) 
 - netapp c190 -management node https://192.168.50.240 
 - netapp 3220,2554 เรียก ssh management node 202.28.40.190 
 - ใช้ค ำสั่ง #halt -node * -inhibit-takeover true -skip-lif-migration-before-  
             shutdown true 
 - กดปุ่ม power off และถอดปลั๊ก  
4.1.3.6 ท ำกำร shutdown อุปกรณ์ network ที่ส ำคัญ 
 - router (cisco ASR-1001-HX) (ssh 203.158.4.18) 
 - firewall FD3200D (Fortinet) (https://203.158.4.13 ->system shutdown) 
 - firewall reg-finance 203.158.4.233 

- อุปกรณ์ wireless controller (cisco wlc-5520 172.17.5.253, cisco wlc-5508 
172.17.1.253)- power off 
- backbone switch (cisco 6807: 172.16.1.1) -ถอดปลั๊ก 

4.1.3.8 ท ำกำร shutdown UPS  
- 192.168.6.244 
- 192.168.6.245 
- 192.168.6.256  

 
หำกเกิดกรณีที่ปิดระบบสำรสนเทศ (Shutdown) ต่ำง ไม่ทัน อำจจะท ำให้ระบบสำรสนเทศและเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือน (vm server), เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย, อุปกรณ์เครือข่ำยต่ำง ๆ ได้รับควำมเสียหำยได ้
  

4.1.4 ขั้นตอนการเปิดระบบสารสนเทศ ภายหลังจากระบบไฟฟ้าท างานปกติแล้ว 
เมื่อกระแสไฟฟ้ำของอำคำรเข้ำสู่สภำวะปรกติแล้ว จะมีขั้นตอนกำรเปิดระบบ Internet Data Center 

ภำยหลังจำกระบบไฟปกติ ดังนี้ 
4.1.4.1 เปิดการท างานอุปกรณ์เครือข่าย 
 - ตรวจสอบ UPS ท ำงำนปรกติหรือไม่ 

- ตู้ MDB ไฟฟ้ำ, cutout ทริปลงหรือไม่ ปรับให้อยู่ในต ำแหน่งปรกติ  
- ตรวจสอบระบบแอร์ห้อง Data Center ท ำงำนปรกติหรือไม ่ 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ backbone switch (cisco 6807 : 172.16.1.1)   
- Data Center switch (อุปกรณ์ switch ทุกตัวภำยในห้อง Data Center) 
- router (cisco ASR-1001-HX) (ssh 203.158.4.18) 
- firewall - firewall FD3200D (Fortinet) (https://203.158.4.13 ->system 

shutdown) 
   - firewall reg-finance 203.158.4.233 

- wireless controller (cisco wlc-5520 172.17.5.253, cisco wlc-5508 172.17.1.253) 

https://192.168.0./
https://192.168.0.1-/
https://192.168.0.41-42/
https://203.158.4.13/
https://203.158.4.13/


แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  (IT Contingency Plan) 2564 

 

- 8 - 
 

4.1.4.2 เปิดการท างานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ Storage 
   VDI (hci14,15,16,17) 192.168.0.14-17 
  MIS (hci20,21,22,23) 192.168.0.20-23 
  VPS (hci25,26,27,28) 192.168.0.25-28 
  REG (hci35,36,37,38) 192.168.0.35-38   

Mail (hci30,31) 192.168.0.30-31 
   Data-center-2 (hci7,8,9,10) 192.168.0.7-10 
  Data-center-2 (hci1,2,3,4,5,6) 192.168.0.1-6 

V-center (hci40,41,42) 192.168.0.40-42 
storage (netapp, hp store easy) 

1.  เสียบปลั๊ก disk shelf ก่อน และรอประมำณ2-3 นำที 
2.  เสียบปลั๊ก controller และ กดปุ่ม switch on 

- ssh เข้ำ console controller แต่ละ node  
 Netapp c190  controller-01  ssh 192.168.50.100 
    Controller-02 ssh 192.168.50.101 
 Netapp fas-3220 
   Controller-01 ssh 202.28.40.251 
   Controller-02 ssh 202.28.40.252 
 Netapp fas-2554 

Controller-01 ssh 202.28.40.191 
   Controller-02 ssh 202.28.40.192 
- ใช้ค ำสั่ง #boot_ontap on ในแต่ละ node เพ่ือ boot os จำกนั้นรอ5-10นำที 
- ssh เข้ำ management node 202.28.40.190 และใช้ค ำสั่ง # cluster show 

  
4.1.4.3 เปิดการท างานอุปกรณ์ระบบโทรศัพท ์(server โทรศัพท์)  
4.1.4.4 เปิดการท างาน vm server โดย power on ผ่ำน url link เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 

(เรียงตำมล ำดับดังนี้) 
Data-center-1 (hci1,2,3,4,5,6) (https://192.168.50.1-6) (กลุ่ม network service, user 

authen, web, database, telephone system) 
Data-center-2 (hci7,8,9,10) (https://192.168.50.7-10) 
V-center (hci40,41,42) (https://192.168.50.40-42) 
VDI (hci14,15,16,17) (https://192.168.50.14-17)  
MIS (hci20,21,22,23) (https://192.168.50.20-23) 
VPS (hci25,26,27,28) (https://192.168.50.25-28) 
REG (hci35,36,37,38) (https://192.168.50.35-38)   
Mail (hci30,31) (https://192.168.50.30-31) 
 
 

https://192.168.50.7-10/
https://192.168.50.30-31/
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4.1.4.5 เปิดการท างานระบบ server กลุ่ม co-location  
Server cern - อ.ชิโนรัตน์ (power on server ในห้อง internet Data Center) 

  Server ส ำนักสังคม (power on server ในห้อง internet Data Center) 
  Server ของสำขำวิชำฟิสิกส์ (power on server ในห้อง internet Data Center) 
  Server CCTV (power on server ในห้อง internet Data Center) 
  Server ใน rack co-location (power on server ในห้อง internet Data Center) 

Server กลุ่ม sut-hpcc (power on server ในห้อง internet Data Center)   
4.1.4.6 ตรวจสอบการท างานของระบบต่างๆ  

network service อำทิ AD, DNS, DHCP 
wifi authen ->clear pass 
lan authen->ISE, radius 
webhosting, mysql - load balance 
ระบบโทรศัพท์ 
ระบบ mail – mail gateway 
server reg, oracle, Server mis, server ecit 
server co-location 

suthpcc 
Server cern-อ.ชิโนรัตน ์
Server ส ำนักสังคม 
Server ของสำขำวิชำฟิสิกส์ 

Server CCTV 
4.1.5 restore virtual machine ที่มีปัญหา  

ภำยหลังจำกกำรตรวจสอบระบบสำรสนเทศ อำจมี Virtual machine บำงตัวอำจมีปัญหำไม่
สำมำรถ boot ขึ้นตำมปกติ โดยจะต้องท ำกำร recovery ใหม่จำก backup image ของ virtual machine ที่มีอยู่  

- ท ำกำร restore เครื่อง Virtual Server จำก veem backup server 
(192.168.50.202,203,204) 

- Remote desktop เข้ำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 192.168.50.201-204 โดยแต่ละ server 
เก็บ image ของ Virtual Server กระจำยกันอยู่   

- เปิดโปรแกรม veem backup and replicate เลือกเมนู backup -> disk 
- เลือก virtual machine ที่จะ recovery จำกนั้นเลือกเมนู restore entire vm 
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 restore mode เลือกเมน ูrestore to the original location 

 

 
 

รอจนกว่ำ recovery ข้อมูลเสร็จ จึงเปิดใช้งำน virtual machine ตำมปกติ  
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4.2 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจาก Hardware / cabling 
 4.2.1 กรณี wireless controller ล้มเหลว 

Wireless controller  / management ผ่ำน web browser 
203.158.1.253  wlc-9800 (vm) 
172.17.5.253   wlc5520 
172.17.1.253   wlc5508  
172.18.1.253 wism2 
172.17.2.253 
192.168.255.254 wlc-bkk 

 ตรวจสอบวิเครำะห์ปัญหำว่ำมำจำกส่วนใด และวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ wireless controller 
 หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ ให้ด ำเนินกำรสลับอุปกรณ์ wireless controller ตัวใหม่ทดแทน
ตัวที่มีปัญหำ  
 ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นกับตัว wireless controller ตัวที่มีปัญหำ 
 หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขให้ใช้ได้ตำมปกติ ให้ตรวจสอบ warranty ของอุปกรณ์ หำกอยู่ใน
ประกันให้ส่งซ่อมกับบริษัท หำกไม่อยู่ในระยะประกัน ให้แจ้งผู้บริหำรทรำบ และด ำเนินท ำเรื่อง
เพ่ือขอซ่อมแซมอุปกรณ์ต่อไป 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณี Wireless Controller ล้มเหลว 
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4.2.2 กรณี Firewall ล้มเหลว 

อุปกรณ์ firewall ปัจจุบัน fortigate : 203.158.4.13 
 ตรวจสอบอุปกรณ์ว่ำสำมำรถเข้ำถึงอุปกรณ์ได้หรือไม่ 
 ตรวจสอบกำร boot ของอุปกรณ์ สำมำรถ boot ส ำเร็จหรือไม่ 
 ตรวจสอบค่ำ config ของอุปกรณ์ปกติหรือไม ่
 หำกไม่สำมำรถเข้ำถึงอุปกรณ์- boot ไม่ผ่ำน ให้ส่งซ่อม และหำอุปกรณ์ทดแทน (core switch) 
ซึ่งจะต้องมีกำรด ำเนินกำรแก้ไข config core switch , nat ย้ำย dmz zone มำท่ี core switch 
static nat, ท ำ access list บน core switch ในกำรเข้ำออกของ ip server 

 
แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณี Firewall ล้มเหลว 
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 4.2.3 กรณี core switch ล้มเหลว 

อุปกรณ์ core switch ปัจจุบัน : SUT-CSW-C6807 (172.16.1.1) 
 ตรวจสอบวิเครำะห์ปัญหำว่ำมำจำกส่วนใด และวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 
 หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ ให้ด ำเนินกำรสลับอุปกรณ์ตัว  standby ท ำหน้ำที่  active 
เนื่องจำกมีกำรท ำ redundancy  
 ตรวจสอบ warranty ของอุปกรณ์ หำกอยู่ในประกันให้ส่งซ่อมกับบริษัท หำกไม่อยู่ในระยะ
ประกัน ให้แจ้งผู้บริหำรทรำบ และด ำเนินท ำเรื่องเพ่ือขอซ่อมแซมอุปกรณ์ต่อไป โดยที่อุปกรณ์
ส ำรองยังคงท ำงำนอยู่ 
 หำกอุปกรณ์เสียพร้อมกันทั้ง 2 ตัว ให้แจ้งผู้บริหำรทรำบ และท ำเรื่องเช่ำอุปกรณ์ core switch 
จำกภำยนอก จนกว่ำกำรแก้ไขอุปกรณ์ core switch หลักจะแล้วเสร็จ  

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณี  Core Switch ล้มเหลว 
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4.2.4 กรณี core switch ประจ าอาคารล้มเหลว 
 ตรวจสอบว่ำไมท่ ำงำนเพรำะตัวอุปกรณ์หรือ link Fiber optic ขำด 
 กรณี link fiber ขำด ให้ท ำกำรสลับ core คูอ่ื่นเพื่อให้ ใช้งำนไดช้ั่วครำว  
 กรณีเปน็ที่ตัวอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบว่ำ power ท ำงำนหรือไม่ ถ้ำไมท่ ำงำน ให้ด ำเนินกำรส่งซ่อม 
และจัดหำอุปกรณ์ทดแทนตัวที่เสีย  
 ถ้ำอุปกรณเ์ปิดได้ปรกติ ให้ตรวจสอบ IOS ว่ำบูตส ำเร็จหรือไม่ (โดยกำรต่อสำย console) ถ้ำ
ส ำเร็จ ตรวจสอบค่ำ config และเซตให้เหมือนเดิม 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณี  Core Switch ประจ าอาคารล้มเหลว 
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 4.2.5 กรณีสาย fiber ที่ link ระหว่างอาคารขาด  
 รีบด ำเนินกำรวิเครำะห์หำจุดที่ท ำให้เกิดปัญหำ  
 ตรวจสอบว่ำมี link ส ำรองหรือไม ่ให้ท ำกำรเปลี่ยน core fiber ให้ traffic วิ่งออก link ส ำรอง 
 หำกไม่มี link ส ำรอง ให้ตรวจสอบว่ำระหว่ำงอำคำร มี fiber optic เส้นทำงส ำรองหรือไม่ หำก
ไม่มีเส้นทำงส ำรอง ให้ด ำเนินกำรประมำณรำคำ-จัดจ้ำงบริษัท เพ่ือด ำเนินกำรซ่อมแซมสำย 
Fiber โดยเร็วที่สุด 
 หำกมีเสน้ทำงส ำรอง ให้ท ำกำรเปลี่ยนเป็นเส้นส ำรอง 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีสาย fiber ที่ link ระหว่างอาคารขาด 
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4.2.6 กรณีไฟฟา้ตู้ rack ดับ 
 ตรวจสอบวิเครำะห์ปัญหำว่ำไฟไม่เข้ำเพรำะอะไร  
 หำกสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ให้ด ำเนินกำรจ่ำยไฟให้อุปกรณ์ตำมปกติ 
 หำกแหล่งจ่ำยไฟ ไม่จ่ำยไฟตำมปกติ หำแหล่งจ่ำยไฟใหม่ โดยลำกไฟจำกแหล่งที่มี เช่นห้องข้ำงๆ 
เพ่ือเลี้ยงระบบชั่วครำว 
 แจ้งซ่อมส่วนอำคำรเพื่อแก้ไขระบบไฟที่มีปัญหำ  
 เมื่อมีกำรซ่อมแซมเสร็จแล้ว ให้ด ำเนินกำรสลับแหล่งจ่ำยไฟ ให้อยู่ในภำวะปกติตำมเดิม 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการไฟฟ้าตู้ rack ดับ 

 
 

4.2.7 กรณีระบบปรับอากาศห้อง Internet Data Center ล้มเหลว  
ระบบเครื่องปรับอำกำศในห้องเครือข่ำยหลักมี 3 ตัว คือ 
1. เครื่องปรับอำกำศยี่ห้อ Emerson จ ำนวน 1 ตัว ท ำงำนควบคุมอุณหภูมิเฉพำะภำยในห้อง Data 

Center ซึ่งท ำงำนตลอดเวลำ  
2. เครื่องปรับอำกำศยี่ห้อ Emerson จ ำนวน 2 ตัว ท ำงำนภำยในห้อง Data Center ภำยในห้อง Data 

Center ท ำงำนในลักษณะ Redundant เมื่อตัวหนึ่งท ำงำน อีกตัวจะอยู่ในโหมด Standby สลับกัน
ไปตลอด 24 ชั่วโมง 

 
ลักษณะการท างานและการตรวจสอบเม่ือระบบเครื่องปรับอากาศไม่ท างาน  
กรณีที่ 1 : เครื่องปรับอำกำศยี่ห้อ Emerson นอกห้อง Data Center ไมท่ ำงำน (มีเฉพำะลมร้อน)ตรวจสอบ

โดยดูที่หน้ำจอของเครื่องปรับอำกำศว่ำมี Alarm สีแดงขึ้นกระพริบหรือไม่ 
กรณีที่ 2 : เครื่องปรับอำกำศยี่ห้อ Emerson ภำยในห้อง Data Center ไมท่ ำงำน (มีเฉพำะลมร้อน)  
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รูปแสดงสถำนะปกติของระบบเครื่องปรับอำกำศยี่ห้อ Emerson  
 

 หำกมีปญัหำจะมีปุ่มสีแดงไฟกระพริบ อำจมีเบรกเกอร์ย่อย ๆภำยในตัวตู้แอร์ทริปลง  ให้ท ำกำรเปิดฝำแอร์
โดยใช้ไขควงเปิดตู้แอร์ออก และดึงเบรกเกอร์ตัวที่อยู่ด้ำนในขึ้น 
 

 
 

 ส่วนอำกำรอื่นๆ สำมำรถเข้ำไปดู Log ของระบบเครื่องปรับอำกำศ ได้ ว่ำมีอะไรบ้ำงที่มีปัญหำ ให้เรำแก้ไข
ตำม log ที่แจง้ หำกแก้ไขไม่ได้ให้โทรสอบถำมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-9282157 

 หำกไมส่ำมำรถเปดิระบบปรับอำกำศส ำรองได้ ให้เปิดประตูห้อง Internet Data Center และเปดิพัดลมเพ่ือ
ระบำยอำกำศ และตรวจสอบว่ำมี server หรืออุปกรณ์ใดท ำงำนผิดปกติหรือไม่ หำกมีให้ท ำกำร reboot 
อุปกรณ/์server ใหม ่และแจ้งคุณสมบัติ สืบค้ำ เพ่ือท ำกำรตรวจเชคแอร์ที่เสียอีกครั้ง 



แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  (IT Contingency Plan) 2564 

 

- 18 - 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน  
กรณีระบบปรับอากาศห้อง Internet Data Center ล้มเหลว 

 

4.2.8 กรณีระบบดับเพลิงท างานผิดพลาด 
           แผนด ำเนินกำรตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ดังนี้ 

 1. กำรทดสอบหรือปรับปรุงห้องที่ก่อให้เกิดควันหรือฝุ่นละออง ต้องถอดสำย Agent ทั้งบวกและลบ
ออกท้ังคู ่เพ่ือป้องกันสำรไม่ให้ฉีด  

2. กดปุ่มสัญญำณ Siren เมื่อมีเสียงสัญญำณดังขึ้น กำรถอดสำยที่กล่องควบคุมจะมีเสียงสัญญำณที่ 
บอรด์ดังทุกครั้ง ต้องกดปุ่มปดิเสียงสัญญำณทุกครั้ง  

3. ในกำรทดสอบต้องถอดสำยควบคุม แอร์ ออกเส้นหนึ่งเป็นสำยขั้วลบ (label Air)  
4. เมื่อเกิดเหตุกำรณ์จริง ไฟที่อุปกรณด์ักจับกลุ่มควันจะติดสีแดง และไฟ Alarm สีแดงจะติด กระพริบ

ที่กล่องควบคุม และระบบกล่องควบคุมจะหน่วงเวลำในกำรฉีดสำร Auto ไว แค่ 1 นำที เพ่ือให้ เรำเข้ำไปดูเพ่ือ
ประเมินสถำนกำรณ์ ถ้ำสำมำรถระงับเหตุด้วยตนเองได้ โดยกำรฉีดถังดับเพลิงเล็ก ก็รีบปลดสำย Agent ออก เพ่ือให้
สำรฉีดออกมำ  

5. เมื่อสถำนกำรณ์ปกติแล้ว เคลียอุปกรณ์ดักจับควันให้ เรียบร้อย แล้วกดปุม่ Reset บอรด์ ไฟ Alarm 
สีแดงจะดับ ถำ้ reset แล้วไฟ Alarm ยังติดอยู่ ให้ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ดักจับควันใหม่ ถอดฝำครอบมำเช็คหรือเป่ำ
ท ำควำมสะอำด  



แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  (IT Contingency Plan) 2564 

 

- 19 - 
 

6. เมื่อเสร็จจำกกำรทดสอบหรือท ำงำนปรับปรุงแล้ว ให้เช็คที่บอร์ดว่ำมีไฟสีแดง Alarm หรือไม่ ถ้ำ ยังมีให้ 
ตรวจสอบอุปกรณ์ดักจับควันก่อนทุกครั้ง เมื่อสังเกตดูที่บอร์ดควบคุมแล้วไม่มีไฟสีแดง Alarm ติด ให้ต่อสำย 
Agent เขำ้ที่เดิม แล้วกด Reset 1 ครั้ง ระบบจะกลับสู่สภำวะปกติ พร้อมใช้งำน 

 
 



แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  (IT Contingency Plan) 2564 

 

- 20 - 
 

 
 



แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  (IT Contingency Plan) 2564 

 

- 21 - 
 

 

 
 
 
 



แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  (IT Contingency Plan) 2564 

 

- 22 - 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีระบบดับเพลิงท างานผิดพลาด 
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4.2.9 กรณีระบบโทรคมนาคมล้มเหลว 

4.2.9.1 กรณีการเชื่อมต่อ sip trunk ระหว่าง CUCM กับ Alcatel (Node5) ล้มเหลว 
 ตรวจสอบวิเครำะห์ปัญหำว่ำเกิดข้ึนที่ส่วนใด   
 วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับผู้ใช้งำน 
 แก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึนกับอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อ Sip  Trunk 
 หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขให้ใช้ได้ตำมปกติ  ให้ตรวจสอบกำรประกันของ
อุปกรณ์เช่น กำร์ด Module  Link  เป็นต้น หำกอยู่ในกำรประกันของบริษัทให้ส่งซ่อม
หรือให้บริษัทช่วยแก้ไขปัญหำ   แต่หำกไม่อยู่ในกำรประกันของบริษัทให้แจ้งผู้บริหำร
ทรำบ    เพ่ือด ำเนินกำรท ำเรื่องขอซ่อมแซมอุปกรณ์ต่อไป 

 
แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน  กรณีการเชื่อมต่อ Sip Trunk  ล้มเหลว 

Start

วิเคราะห์ปัญหา

สลับอุปกรณ์ส ารอง

ได้ไม่ได้

Alcatel  (Node5) / Trunk Group 12

แก้ไข ด าเนินการแก้ไขอุปกรณ์

CUCM / Trunk  Alcatel

แก้ไขได้

STOPอุปกรณ์อยู่ในการประกัน

ท าเรื่องของ ่อมอุปกรณ์

ส่งบริษัทเพื่อ ่อมอุปกรณ์

ไม่ใช่

ใช่

สลับอุปกรณ์ส ารอง

ไม่ได้

อุปกรณ์อยู่ในการประกัน

ท าเรื่องของ ่อมอุปกรณ์

ไม่ใช่

ส่งบริษัทเพื่อ ่อมอุปกรณ์ ใช่

 

 วิเครำะห์ปัญหำที่ตู้สำขำโทรศัพท์ Alcatel (Node5) ดูสถำนะกำรเชื่อมต่อ Sip Trunk  
 - เขำ้ระบบโดย Telnet ไปที่ IP: 192.168.36.50 
 - Login : mtcl Password : xxxx 
 - ใช้ค ำสั่ง trkstat -r 12; (เปน็ค ำสั่งดูสถำะวงจร Sip trunk -r คือ Real-time    
   และ 12 คือ Trunk Group Sip trunk) แสดงดังรูปภำพที่ 1.1 
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รูปภาพที่ 1.1 แสดงสถำนะวงจร Sip Trunk 
 วงจรขึ้นสถำนะ F (Free) แสดงว่ำวงจรว่ำง พร้อมใช้งำน  
 วงจรขึ้นสถำนะ B (Busy) แสดงว่ำวงจรไม่ว่ำง ถูกใช้งำนอยู่  
 วงจรขึ้นสถำนะ hs (Out of service) ทั้งหมด แสดงว่ำวงจรใช้งำนไม่ได้ กำร
เชื่อมต่อ sip trunk มีปญัหำ แสดงดังรูปภำพที่ 1.2  

 

รูปภาพที่ 1.2 แสดงสถำนะวงจร Sip Trunk ใช้งำนไมไ่ด้ 
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การแก้ไขโดยการ Reset sip trunk 
 ใช้ค ำสั่ง  killall sipmotor    Enter  แลว้รอประมำณ 1 นำที   
 ใช้ค ำสั่ง  incvisu  -t 100     ดู log status  ว่ำ sip trunk in service แล้วหรือยัง  แสดงดัง
รูปภำพที่ 1.3 
 ใช้ค ำสั่ง trkstat -r 12   เช็คดูสถำนะวงจรเป็น F  (Free)  พร้อมใช้งำนแล้วหรือไม่ 

 
รูปภำพที่ 1.3 แสดงสถำนะกำรท ำงำนของ Sip Trunk 

 วิเคราะห์ปัญหาที่ระบบ CUCM ( Call Manager ดูสถานะการเชื่อมต่อ Sip Trunk 
- เข้ำสู่ระบบผ่ำน Web  Browser  ไปที่ https://203.158.4.60  
- คลิกเลือก  Cisco  Unified  Communications  Manager    

 

 
รูปภาพที่ 1.4 แสดงกำรเข้ำสู่ระบบ CUCM 

- ไปที่เมนู Device    คลิกเลือก Trunk 

 

https://203.158.4.60/
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รูปภาพที่ 1.5  แสดงเมนูเลือก Trunk 
 

- คลิกที่ Find   

 
รูปภาพที่ 1.6  แสดงกำรค้นหำ Trunk ทั้งหมด 

 

- ดูสถำนะ Trunk  name  Alcatel  ว่ำ Full  Service  ปกติ หรือ No  Service  
 

 
 

รูปภาพที่ 1.7  แสดง Sip Trunk Alcatel  status Full Service 
 

4.2.9.2 กรณีระบบ CUCM  ( Cisco Unified Communications Manager )  มีปัญหา 
   ใช้ Command Prompt ให้พิมพ์ค ำสั่ง ping ตำมด้วยหมำยเลข IP Address Server 
   ถ้ำเช็ค IP Address Server แล้วไม่เจอ ตรวจสอบที่อุปกรณ์ Appliance Server  ว่ำ
เปิดหรือปิดอยู่  ปลั๊กหลวมหรือหลุด  สำยสัญญำณเครือข่ำยขำดหรือหลวม    
   ต่อจอภำพของอุปกรณ์ Appliance Server ดูสถำนะของ System Software มีปัญหำ
อย่ำงไรหรือต้อง Reboot อุปกรณ์ 
   ตรวจสอบเส้นทำงของสำยสัญญำณเครือข่ำยว่ำไปเชื่อมต่ออุปกร์ตัวไหนบ้ำง config ที่
อุปกรณ์ดังกล่ำวถูกต้องหรือไม่ 

4.2.9.3 กรณี Voice  Gateway (VG)  มีปัญหา 
   วิธีกำรตรวจสอบสถำนะของ Voice Gateway  ว่ำ Register  กับ CUCM  หรือไม่ 

- ไปที่เมนู Device  เลือก Gateway  แล้วกดท่ี Find 
- คลิกเลือก VG ที่ต้องกำร  แล้วดูที่ port แรกว่ำขึ้นสถำนะ Registered with Cisco 

Unified Communications Manager CUCM   แสดงว่ำใช้งำนได้ปกติ  แต่ถ้ำสถำนะ
ขึ้น Unknown  แสดงว่ำ VG  สำยสัญญำณเชื่อมต่อเครือข่ำยมีปัญหำหรือระบบไฟมี
ปัญหำ 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/index.html
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รูปภาพที่ 1.9  แสดงวิธีกำรค้นหำ Voice Gateway 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รูปภาพที่ 1.10 แสดง Voice Gateway Registered with CUCM   
 

รูปภาพที่ 1.10 แสดง Voice Gateway Registered with CUCM 
 

  กำรแก้ใขปัญหำ Voice Gateway  ไม่ Registered  with CUCM  ขึ้นสถำนะ 
Unknown 

- ตรวจสอบด้วยกำรใช้ค ำสั่ง ping IP Voice Gateway  ที่มีปัญหำ  ถ้ำไม่เจอวิเครำะห์ได้
ว่ำสำยสัญญำณที่เชื่อมต่อเครือข่ำยมีปัญหำหรือไฟไม่เข้ำตัว  VG    จะต้องไปแก้ไขที่ตัว
อุปกรณ์ 

- ตรวจสอบแล้วพบว่ำ VG มีปัญหำ   ต้องใช้ตัวส ำรอง  ให้ด ำเนินกำรติดตั้งทดแทนและ 
Add หมำยเลขโทรศัพท์ตำมพอร์ตเดิม 

 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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4.2.9.4 กรณีเครื่องโทรศัพท์ไอพี (IP Phone) มีปัญหา 

    วิธีกำรตรวจสอบสถำนะเครื่อง IP  Phone  Registered with CUCM   
 ไปที่เมนู Device   เลือกหัวข้อ Phone  
 ตรวจสอบที่  Status ของเครื่อง IP Phone ที่ค้นหำ 

 

 
รูปภาพที่ 1.11 แสดงเบอร์โทรศัพท์ 5998 ใช้งำนได้ Registered with CUCM  ได ้IP: 172.16.16.207 

 เลือกเครื่อง IP Phone เพ่ือเพ่ิมหรือแก้ไขหมำยเลขโทรศัพท์และตรวจสอบสถำนะ IP Phone 
 

 
รูปภาพที่ 1.12  แสดงหน้ำกำรเพิ่มหรือแก้ไขหมำยเลขโทรศัพท์และสถำนะของเครื่อง IP Phone 

 

 ตัวอย่ำงสถำนะเครื่อง IP Phone ที่มีปัญหำไม่ Registered ที่ Status จะเป็น None 

 

เลือกเงื่อนไขแล้วกดค้นหำ  

Add number/Edit 

 

Status registered 
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รูปภาพที่ 1.13  แสดงสถำนะเครื่อง IP Phone มีปัญหำไม่ Registered 
การแก้ไขเครื่อง IP Phone ที่มีปัญหา 

 ตรวจสอบไฟเลี้ยงจำก Adepter หรือ ไฟ Poe ของพอร์ต Switch  ว่ำหน้ำจอเครื่องติดหรือไม่ 
 ตรวจสอบ Vlan ของพอร์ต Switch ที่ใช้งำนจะต้องเป็น Vlan 9   
 ตรวจสอบแล้วหน้ำจอติดและ Vlan ถูกต้อง  แต่ข้ึนหน้ำจอยังขึ้น Phone not Registered ให้ 
Restart เครื่องโดยถอดปลั๊ก Adapter หรือสำยสัญญำณหลังตัวเครื่อง 
 ได้รับแจ้งว่ำเมนูหน้ำจอเครื่อง IP Phone เปลี่ยนไปหรือเครื่องค้ำง  ให้แก้ไขดังนี้ 
1. กดปุ่มตั้งค่ำ ( รูปฟันเฟือง ) 
2. เลือก Admin setting 
3. เลือก Reset 
4. เลือก All Reset 
5. กดยืนยัน   แล้วรอเครื่อง Reboot ใช้เวลำประมำน 2-3 นำท ี

4.2.9.5 การ Add / Delete / Edit หมายเลขโทรศัพท์ของ  CUCM 
 

 กำร Add หมำยเลขโทรศัพท์ 
1. ไปที่เมนู Call Rounting  
2. เลือก Directory  Number 
 

 
 

รูปภาพที่ 1.14   แสดงเมนูกำร Add หมำยเลขโทรศัพท์ 
 

3. กด Add  new 
4. ใส่ Directory Number 
5. เลือก Route  Partition  เป็น 01-PT-Internal 
6. ใส่ชื่อในช่อง Description  ,  Alerting Name , ASCII  Alerting Name 
7. เลือก  Calling Search Space ( ระดับกำรโทรออก ) มีดังนี้ 
 

1 

2 
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โทรได้แค่ภำยใน 01-CSS-Internal โทรได้แค่ภำยใน 

โทรออกกดตัด 9 ผ่ำน TOT 

02-CSS-Local โทรออกได้ภำยในพ้ืนที่จังหวัด 
03-CSS-Domestic โทรออกได้ต่ำงจังหวัด 
04-CSS-Mobile โทรออกได้มือถือ 
05-CSS-International โทรออกได้ต่ำงประเทศ 

โทรออกกดตัด 8 ผ่ำน AIS 

06-CSS-Local โทรออกได้ภำยในพ้ืนที่จังหวัด 
07-CSS-Domestic โทรออกได้ต่ำงจังหวัด 
08-CSS-Mobile โทรออกได้มือถือ 
09-CSS-International โทรออกได้ต่ำงประเทศ 

 
8. เลื่อนลงไปที่หัวข้อ Call Forward  and  Call  Pickup  Settings 
9. เลือก Calling  Search  Space  Activation  Policy   เป็น  With Configured  CSS 
10. Forward  All   ให้สำมำรถฝำกสำยได้แค่ภำยในหรือฝำกสำยโทรออกภำยนอกได้ 

 
โทรได้แค่ภำยใน 01-CSS-Internal โทรได้แค่ภำยใน 

โทรออกกดตัด 9 ผ่ำน TOT 

02-CSS-Local โทรออกได้ภำยในพ้ืนที่จังหวัด 
03-CSS-Domestic โทรออกได้ต่ำงจังหวัด 
04-CSS-Mobile โทรออกได้มือถือ 
05-CSS-International โทรออกได้ต่ำงประเทศ 

โทรออกกดตัด 8 ผ่ำน AIS 

06-CSS-Local โทรออกได้ภำยในพ้ืนที่จังหวัด 
07-CSS-Domestic โทรออกได้ต่ำงจังหวัด 
08-CSS-Mobile โทรออกได้มือถือ 
09-CSS-International โทรออกได้ต่ำงประเทศ 

 
11. เลือก  Call Pickup  Group  กลุ่มดึงสำยรับแทนกัน 
12. กด SAVE 
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 กำร Add  Directory Number ใส่ IP Phone และ Voice  Gateway 
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- ไปที่เมนู Device  เลือก Gateway 
- เลือกตัวอุปกรณ์ท่ีต้องกำร 
- เลือก port ที่ต้องกำรใส่หมำยเลขโทรศัพท์ 
- ใส่ Directory Number  และเลือก Route  Partition  เป็น 01-PT-Internal  แล้วฟังก์ชันต่ำง 

ๆ ของหมำยเลขโทรศัพทจ์ะขึ้นเอง 
- เลื่อนไปด้ำนล่ำงหัวข้อ Multiple  Call/Call  Waiting  Settings  on  Device  แล้วเพ่ิม 

Maximum  Number of calls เป็น 2 
- กด  Save 

 

 

 

1 

2 

3 
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 กำรสร้ำง Call Pickup  Group 

1.  ไปที่เมนู Call Routing  เลือก Call Pick Group  
2.  คลิก Find 
3.  คลิก  Copy  ที่ Group ล่ำสุด 
4.  แก้ไข Call Pickup Group Name , Call Pickup Group Number (ห้ำมซ้ ำ)   และ 

Description  
5.  เลือก Partition  เป็น 01-PT-Internal 
6 . กด  SAVE 

4 

5 

6 
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 กำร Delete  Directory Number 

1.  ไปที่เมนู Call Rounting   เลือก Directory  Number 
2.  เลือกเงื่อนไขแล้วกดค้นหำ Find 
3.  กดเลือกหมำยเลขโทรศัพท์ที่ต้องกำรลบ   
4. แล้วคลิก Delete Selected  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
3 

4 

1 

2 3 

4 

5 
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4.2.9.6 กรณีระบบโทรศัพท์ Link TOT&AIS ล้มเหลว 
• กรณี Link TOT ล้มไมLสามารถใช้งานได้ 
กำรตรวจสอบคือ กดโทรศัพท์ ตัดออกสำยนอก รหัส 9 ฟังสัญญำณ (Dial Tone) ว่ำงหรือไม่     

หำกว่ำงใหก้ดเลขหมำยปลำยทำงได้เลย หำกไม่ว่ำง ให้เขำ้ระบบตูส้ำขำโทรศัพท์ โดยใชค ำสั่ง telnet 192.168.36.10 
(login User : mtcl , Password : XXXX)  ตรวจสอบสถำนะ Link โดยใชค ำสั่ง trkstat –r 3 จะแสดงสถำนะ Link 
ใหเห็นตำมภำพ 
 

 
ตามรูปในแถว State : F แสดงว่าวงจรพร้อมใช้งาน 

State : hs แสดงว่าบางวงจรของ E1 สัญญาณระหว่างตู้ชุมสายโทรศัพท์ มทส กับ AIS ขาดหรือไม่สามารถใช้งานได้ 
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• กรณี Link AIS ล่มไม่สามารถใช้งานได้ 
การตรวจสอบคือ กดโทรศัพท์ตัดออกสายนอก รหัส 8 ฟังสัญญาณ (Dial Tone) ว่างหรือไม ่     

หากว่างใหก้ดเลขหมายปลายทางได้เลย หากไมว่่าง ให้เขาระบบตู้สาขาโดยใชค าสั่ง telnet 192.168.36.10 (login 
User : mtcl ,Password : xxxxxxx) ตรวจสอบสถานะ Link โดยใชค าสั่ง trkstat –r 8 ตามภาพ 
 

 
 

ตามรูปในแถว  State : F แสดงว่าวงจรพร้อมใช้งาน 
State : hs แสดงว่า Link สัญญาณระหว่างตู้ชุมสายโทรศัพท์ มทส กับ AIS ขาดหรือไม่ 

สามารถใช้งานได้ 
 

4.2.9.7 Billing การใช้งาน และ ท า Report ประจ าเดือน 
กำรท ำ Report ประจ ำเดือน(ระหว่ำงวันที ่1-30 หรือ 1-31 ของแตล่ะเดือน ) มี 2 กลุม่ คือ 
1. กลุ่มรหัสตัด 8 (เบอร์ 4811 4560 4850 4576) 

1.1. สรุปค่ำโทรศัพท์ของแต่ละเลขหมำย 
1.2. รำยละเอียดของค่ำโทรศัพท์แตล่ะเลขหมำย 

2. กลุ่มรหัสตัด 9 (กลุ่มบำ้นพักบุคลำกร หน่วยงำนภำยนอก และ ฟำร์ม มทส) 
2.1. สรุปค่ำโทรศัพท์ของแต่ละเลขหมำย 
2.2. รำยละเอียดของค่ำโทรศัพท์แตล่ะเลขหมำย 

3. กำรเขำ้ใช้งำน ให้ใช้โปรแกรม Remote Desktop เขำไปที่ 203.158.4.72 (User : 
XXXX , Password : XXXX) 
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รูปแสดงหนาแรกที่เขามาในระบบ Billing กรณีจะสร้าง Report ประจ าเดือน 
 

 
รูปแสดงการสราง Report กลุLมบานพัก 
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รูปตัวอย่าง เมื่อสร้าง Report กลุ่มบานพักจะแสดงรายละเอียดการโทรออกมีการเรียกเก็บค่าโทรของแต่ละเลขหมาย 
 
แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีระบบโทรคมนำคมลมเหลว 
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4.2.10 กรณีระบบอินเทอร์เน็ตล้มเหลว (link Uninet & Internet provider) 
 กรณ ีlink ISP DOWN สามารถใช้งานผ่าน uninet ได้เลย ดูจากกราฟ mrtg.sut.ac.th กราฟจะ

ลง หรือดูจาก switch 172.16.3.51 port Te1/1/3 วLา down หรือไม ่ถ้า down แสดงว่า link 
fiber ขาด หรือ link ไม ่down แต่ใช้งานไม่ได้อาจจะเกิดจาก route ของ ISP เอง 

 Link uninet down จะออกผ่าน ISP แต้ตองรอประมาณ 2-3 นาที เพ่ือให้ update routing 
BGP ทดสอบ link โดย ping หรือ traceroute www.cisco.com เส้นทางจะออกทาง ISP 

 กรณ ีdown ทั้ง 2 link จะไม่สามารถใช้งานได้เลย ตองติดต่อ ISP และ Uninet  ให้ท าการแกไข
สาย fiber ที่เชื่อมต่อมายัง มทส. หรือถ้าสายไม่ขาดแต่ link ต่างประเทศ down จะได้หาเส้น
ส ารองต่อไป 

 
แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 

กรณีระบบอินเทอร์เน็ตล้มเหลว (link Uninet & Internet provider) 
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4.3 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจาก Software / Service  
 4.3.1 กรณี DHCP Server ล้มเหลว 

DHCP Server มี server 2 ตัวท ำงำนแบบ cluster ประกอบด้วย ipam1.sut.ac.th-ipam2.sut.acth 
กรณีตัวนึงเสีย อีกตัวจะท ำหน้ำที่แทนอัตโนมัติ  หำกระบบ DHCP Server มีปัญหำทั้ง 2 ตัว เครื่องลูกข่ำยจะไม่
สำมำรถรับ ip ได ้

 ให้ท ำกำร remote เข้ำ server โดยตรวจสอบกำรแจกIP / ตรวจสอบ service ต่ำงๆ ตรวจสอบ
ระบบ network ว่ำสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติหรือไม่ 
  ตรวจสอบ IP ใน scope หำก IP เต็ม ให้ท ำปลดหมำยเลข ip ที่จ่ำยไปนำนที่สุดของ scope นั้นๆ 
ออกไปก่อน และท ำกำรตรวจสอบว่ำเครื่องลูกข่ำยสำมำรถได้รับ ip ตำมปกติหรือไม่  
 หำกเครื่องลูกข่ำยไม่ได้รับ ip อำจต้องด ำเนินกำรแก้ไขกรณีอ่ืนๆ เช่น ตรวจสอบ firewall จนกว่ำ
เครื่องลูกข่ำยจะสำมำรถได้รับ ip ได้ตำมปกติ 
 หำกไม่สำมำรถเข้ำถึงเครื่อง server ด้วยวิธีกำร remote ได้ ให้ reboot dhcp server ตัวที่มี
ปัญหำจำก v-center จำกนั้นเริ่มกระบวนกำรทดสอบตำมขั้นตอน 
 หำกไม่สำมำรถ boot DHCP Server ได้ ให้แจ้งคุณกฤช เพ่ือท ำกำร recovery ระบบ จำกนั้นเริ่ม
กระบวนกำรทดสอบตำมขั้นตอน 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณี DHCP Server ล้มเหลว 
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4.3.2 กรณี DNS Server ล้มเหลว  
 DNS Server ประกอบด้วย  
          - กลุ่ม primary DNS ได้แก่ profiler.sut.ac.th (203.158.4.51), ns.sut.ac.th (202.28.42.11)  

- กลุ่ม secondary DNS ได้แก ่profiler-ii.sut.ac.th (203.158.4.52),  
                                      ns.sut.ac.th(202.28.42.11), ns1.sut.ac.th(203.158.4.164)  

 - กลุ่ม server ส ำหรับจ่ำยลูกข่ำย ได้แก่ ns2.sut.ac.th (203.158.4.45),  
                                                  dns-ii.sut.ac.th(203.158.4.46)  

 ตรวจสอบ DNS ด้วยกำรใช้ค ำสั่ง  
>nslookup 

 >server 203.158.4.164 (หรือ dns serverที่ต้องกำร test) 
     >www.google.com (หรือใส่ server อ่ืน ๆ เพ่ือดูว่ำ DNS สำมำรถตอบได้หรือไม่) 

 หำก server ไม่สำมำรถตอบได้ ให้ remote เพ่ือท ำกำรตรวจสอบ service DNS / network ว่ำ
ท ำงำนปกติหรือไม่ 
 ใช้ค ำสั่ง nslookup อีกครั้ง หำก server ไม่สำมำรถตอบได้อำจต้องตรวจสอบกรณีอ่ืนๆ 
 หำกไม่สำมำรถ remote ได้ ให้ reboot  DNS Server ตัวที่มีปัญหำจำก v-center จำกนั้นเริ่ม
กระบวนกำรทดสอบตำมขั้นตอน 
 หำกไม่สำมำรถ boot DNS Server ได้ ให้แจ้งคุณกฤช เพ่ือท ำกำร recovery ระบบ และเริ่ม
กระบวนกำรทดสอบตำมขั้นตอน 

 แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณี DNS Server ล้มเหลว 
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4.3.3 กรณี Active Directory ล้มเหลว 
 Active Directory ประกอบด้วย 
- Root first DC : profiler.sut.ac.th  
- Additional Domain Controller: profiler-ii.sut.ac.th, profiler-iii.sut.ac.th, profiler-

iv.sut.ac.th 
- child domain: clsvr7.lab.sut.ac.th, b1dc1.sut.ac.th   

 
กรณ ีserver ตัวนึงเสียอีก serverตัวอ่ืน ๆ จะสำมำรถท ำหน้ำที่แทนไดอั้ตโนมัติ 

 ให้ท ำกำร test replicate โดยใช้ AD Replication Status Tool 1.0 (ติดตั้งบน server profiler-
iii.sut.ac.th หรือ profiler-iv.sut.ac.th) จะทรำบว่ำ server ตัวใดท ำงำนผิดปรกติ 
 Remote เข้ำตรวจสอบ server ที่ท ำงำนผิดปรกติ เบื้องต้นเชคว่ำสำมำรถใช้งำน internet ได้
หรือไม่ เชค service netlogon.exe ต้อง start หำก netlogon.exe ไม่ start ให้ท ำกำร restart 
service ใหม่ จำกนั้นใช้ค ำสั่ง repadmin /syncall ที่ command prompt และทดสอบด้วย AD 
Replication Status Tool อีกครั้ง 
 หำกไม่สำมำรถ remote ได้ ให้ reboot  AD ตัวที่มีปัญหำจำก v-center จำกนั้นเริ่มกระบวนกำร
ทดสอบตำมขั้นตอน 
 หำกไม่สำมำรถ boot DHCP Server ได้ ให้แจ้งคุณกฤช เพ่ือท ำกำร recovery ระบบและเริ่ม
กระบวนกำรทดสอบตำมขั้นตอน 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณี Active Directory ล้มเหลว 
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4.3.4 กรณี Mail server ล้มเหลว 
Mail server ประกอบด้วยกลุ่ม server sutmail 4 ตัว  ประกอบด้วย sutmail-I, sutmail-ii,sutmail-

iii,sutmail-iv 
 หำกไม่สำมำรถ   login เข้ำใช้งำนได้ ให้ตรวจสอบ server ทั้ง4  โดยเรียก url : 

https://sutmail-i.sut.ac.th/owa https://sutmail-ii.sut.ac.th/owa https://sutmail-
iii.sut.ac.th/owa https://sutmail-iv.sut.ac.th/owa server ที่มีปัญหำจะไม่สำมำรถเข้ำถึง
หน้ำ login ได้ หรือไม่สำมำรถ login ได้ ให้ท ำกำรตรวจเชค service-network และ restart 
server ตัวที่มีปัญหำ และตรวจเชค service หลังกำร restart โดย service ที่เป็น automatic 
ต้องมีสถำนะ start  

 ระบบไม่แสดงข้อมูลใน inbox หรือ กรณีผู้ใช้งำนท ำกำรส่งเมลล์แล้วเมลล์ค้ำงอยู่ที่ draft ให้
ตรวจสอบ server ทั้ง 4 โดยเข้ำถึงได้จำกหน้ำ management : 
http://suutmail.sut.ac.th/ecp (account : administrator@sut.ac.th) เลือกเมนู server-
>database จะบอกสถำนะกำรท ำงำน ในเหตุกำรณ์ปกติ สถำนะจะเป็น mount หำกเป็น 
unknow หรือ unmount ให้ลองสั่ง mount database หำกไม่สำมำรถสั่ง mount database 
ได้ ให้ตรวจสอบ server ตัวที่มีปัญหำว่ำ service ท ำงำนครบหรือไม่ /พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลเต็ม
หรือไม่ / เชื่อมต่อระบบเครือข่ำยหรือไม่ แล้วทดสอบ mount db ใหม่  

 กรณีเมลล์ค้ำง ส่งไม่ออก – รับไม่ได้  ให้เชค service exchange  ให้ remote เข้ำไปเชค 
server ทั้ง 4 และ restart “Microsoft exchange transport service”  ถ้ำไม่หำย อำจ
จ ำเป็นต้อง reboot server ทั้ง 4 ตัว รวมถึงตรวจสอบ mail-gateway (202.28.42.8) ด้วย  

 หำกไม่สำมำรถเข้ำถึงเครื่อง server ด้วยวิธีกำร remote ได้ ให้ตรวจสอบเครื่อง server ได้จำก 
v-center และสั่ง reboot  Server ตัวที่มีปัญหำ (ห้ำม force shutdown) 

 หำกไม่สำมำรถ boot Server ได้ ให้แจ้งคุณณัฐพงษ ์เพ่ือท ำกำร recovery ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sutmail-i.sut.ac.th/owa
https://sutmail-ii.sut.ac.th/owa
https://sutmail-iii.sut.ac.th/owa
https://sutmail-iii.sut.ac.th/owa
https://sutmail-iv.sut.ac.th/owa
http://suutmail.sut.ac.th/ecp
mailto:administrator@sut.ac.th)%20ที่
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แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณี mail server ล้มเหลว 
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4.3.5 กรณีระบบ Authen ล้มเหลว 

4.3.5.1 กรณีระบบ ISE ล้มเหลว 
ISE ส ำหรับ Authen ระบบ LAN (แบบ dot1.x) 

 ถ้ำอุปกรณ์ท ำงำน แต่ service ท ำงำนไม่ครบ จะตรวจสอบโดยเข้ำหน้ำเว็บจะเข้ำไม่ได้ 
https://203.158.4.207  แก้ไขโดย ใช้ putty ไปที่ 203.158.4.207 แล้วตรวจสอบ service โดย show 
application status ise   แสดงตำมรูปคือสถำนะปกติ  ถ้ำนอกเหนือจำกนี้ให้ใช้ค ำสั่ง application stop 
ise  และ application start ise  แล้วดูสถำนะจำกค ำสั่งข้ำงต้นว่ำขึ้นครบหรือยัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://203.158.4.207/
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แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีระบบ ISE ล้มเหลว 

 
 
4.3.5.2 กรณีระบบ ACS ล้มเหลว 
          acs ท างานเหมือน radius server คือเป็นตัวกลางคั่นระหว่าง client กับ AD ส าหรับการ authen 
LAN หรือ Wifi หรือระบบอ่ืนๆ เช่น mis ที่จะเข้ามาถาม username –password ผู้ใช้งานกับ acs  

 เข้าดู service ของ ACS โดย secure shell ด้วย putty และดูสถานะ service จาก show 
application status acs จะได้สถานะตามรูป  ถ้า service บางตัวไม่ครบ ก็ใช้ค าสั่ง 
application stop acs    และ application start acs  

 
 

   กรณี acs อ่าน user จาก AD ไม่ได้ ต้องเข้าหน้า web https://203.158.4.214 (ส าหรับ 
wireless sut-wifi, sut-wifi_ais)  ,หรือ  https://203.158.4.216 (ส าหรับ server,nac) 
เลือกเมนู Users and Identity store -> active directory จะปรากฏรายชื่อ ACS Server 
จะต้องมีสถานะ join and connect กับ domain controller หากไม ่join ให้ท าการ join 
connection 

https://203.158.4.214/
https://203.158.4.216/
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แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีระบบ ACS ล้มเหลว 
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4.3.5.3 กรณีระบบ Radius ล้มเหลว 
- linux server น ำมำ implement เป็น radius server ส ำหรับ authen ระบบ wifi ดังนี้ 
- radius server :203.158.4.214 ส ำหรับ authen sut-wifi 
- radius server :203.158.4.50 ส ำหรับ authen SUT-Guest 
- radius server :203.158.7.111 ส ำหรับ eduroam 
- radius server 203.158.1.22 ส ำหรับ authen @SUT-IoT   
- กรณี radius server ล้มเหลว ผู้ใช้งำนจะไม่สำมำรถจับสัญญำณ wifi เพ่ือใช้งำนได้  

 ตรวจสอบ service free radius บน server ว่ำท ำงำนหรือไม่ 
 ทดสอบจับสัญญำณ wifi จำกเครื่องลูกข่ำย  
 ด ำเนินกำรตรวจสอบกรณีอ่ืนๆ เช่น cpu, memory, พ้ืนที่ disk, network 

 
แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีระบบ Radius ล้มเหลว 
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4.3.5.4 กรณีระบบ @SUT-Wifi ล้มเหลว 
 หำกผู้ใช้ไม่สำมำรถ login เพ่ือใช้งำนระบบ @SUT-wifi ได้ (ทุกคนไม่สำมำรถ login ได้) ให้

ตรวจสอบอุปกรณ์ Authen : SUT-clearpass (203.158.1.81) ซึ่งเป็น Virtual Server  โดยตรวจสอบกำรท ำงำน
ของอุปกรณ์ Authen ว่ำปรกติหรือไม่ 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีระบบ @sut-wifi ล้มเหลว 
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4.3.5.5 กรณีระบบ @SUT-IoT ล้มเหลว 
- ระบบ @SUT-IoT จะมี server ท ำงำนในระบบ 2 ตัวคือ  
- radius server 203.158.1.22 ท ำหน้ำที่ส ำหรับ authen ผู้ใช้งำน 
- mysql server : 203.158.1.17 ท ำหน้ำส ำหรับบันทึก mac address ผู้ใช้งำน (ใช้ mysql 
server ร่วมกับระบบ @SUT-Wifi) 

 กรณีผู้ใช้งำนไม่สำมำรถจับสัญญำณ @SUT-IoT ได้  
- ตรวจสอบ radius server 203.158.1.22 ว่ำ service free radius ท ำงำนหรือไม ่
- ตรวจสอบ Mysql server:203.158.1.17 ว่ำ service mysql ท ำงำนหรือไม่ 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีระบบ @SUT-IoT ล้มเหลว 

 
 

4.3.5.6 กรณีระบบ ADSL ล้มเหลว 
 ถ้าเป็นที่ DSLAM ZYXEL อาการคือ ไม่ได้สัญญาณ ADSL เป็นบางพอร์ต ให้เข้า 202.28.40.9 
เพ่ือเข้าเมนู Maintenance และ กดเมนู reboot 
 กรณีเป็นตัวระบบ authen อาการคือมีไฟ adsl แต่ไม่ได้ ip address ให้ท าการ reboot ตัว 
Mikrotik http://192.168.133.10    เข้ำเมนู System และ Reboot แล้วกด OK เพ่ือยืนยัน 

 
 
 
 

http://192.168.133.10/
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แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีระบบ ADSL ล้มเหลว 

 
 

4.3.6  กรณีระบบ Webhosting&Database มีปัญหา 
 4.3.6.1  กรณี web hosting แบบ linux CentOS&Ubuntu ล้มเหลว 

- อุปกรณ์ loadbalance : a10 loadbalancer 203.158.4.221 
- Webhosting มหำวิทยำลัย แบบ Linux-Ubuntu มีดังนี้  

www.sut.ac.th : 202.28.42.20,21  (ip load balance : 202.28.42.19) 
Web.sut.ac.th ประกอบด้วย server 3 ตัว หมำยเลขip 202.28.42.23-24,202.28.24.26 
(ip loadbalance : 202.28.42.71) 
Web2.sut.ac.th: 202.28.42.25 
Web4.sut.ac.th: 202.28.42.38 
student.sut.ac.th : 202.28.42.29  
applinux.sut.ac.th: 202.28.42.36  
host.sut.ac.th :203.158.4.151  
host2.sut.ac.th : 203.158.4.151  
its.sut.ac.th: 202.28.42.37 
idm.sut.ac.th:203.158.1.16 
eccs.sut.ac.th : 202.28.42.40 

 ตรวจสอบกำรท ำงำนอุปกรณ์ loadbalance สำมำรถท ำงำนได้ปรกติหรือไม่ 
 ทดสอบ ping และ ท ำกำร ssh เข้ำ server แต่ละตัว 
 เชค service ของ web server ด้วยค ำสั่ง #service httpd status (centOS) หรือ #service 
apache2 status (Ubuntu)  หำกไม่ท ำงำนให้สั่ ง  start service  #service httpd start 
(CentOS) , #service apache2 start (Ubuntu)  
 หำกไม่สำมำรถ start service ได้ หรือ start service แล้วสักพักหยุดกำรท ำงำน ให้ลอง
ตรวจสอบกรณีอ่ืน ๆ เช่น พ้ืนที่กำรใช้งำน disk เต็มหรือไม่ ด้วยค ำสั่ง #df -k , ตรวจสอบกำร

http://www.sut.ac.th/
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ใช้งำน cpu,memory,process ที่รันของ server ด้วยค ำสั่ง #top หรืออำจดูจำก webmin , 
หำกมี process แปลกปลอมที่รันอยู่ในระบบ  ให้ตรวจสอบกำรใช้งำน file ที่ถูกเรียกใช้ (ดู
จำก webmin เมนู system-> running process หรือดูจำก log file access.log)  อำจมี
กำร hack เกิดข้ึน  
 กรณีกำร hack เว็บไซต์ ให้ท ำกำร block กำรเข้ำถึงเว็บไซต์ชั่วครำว ด้วยกำรใส่เครื่องหมำย# 
ที่ folder ของเว็บที่ถูก hack (ภำยใต้ directory /var/www/html) 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
กรณี Webhosting แบบ linux Centos&Ubuntu ล้มเหลว 

 

 
 

4.3.6.2  กรณี webhosting แบบ Windows ล้มเหลว 
 -  Webhosting ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย แ บ บ  windows มี ดั ง นี้  เ ว็ บ ห ลั ก ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย 

Www.sut.ac.th: 202.28.42.30, www2.sut.ac.th : 202.28.42.31  
 ทดสอบ ping และ ท ำกำร remote เข้ำสู่ server  
 เชค service IIS ของ server ว่ำท ำงำนตำมปกติหรือไม่ หำกไม่ท ำงำน ให้ลอง 
restart service IIS หรือลอง reboot เครื่อง  
 ตรวจสอบควำมผิดปกติอ่ืน ๆ ของ server เช่น พ้ืนที่กำรใช้งำน disk เต็มหรือไม่ , 
ตรวจสอบกำรใช้งำน cpu, memory, process ที่รันบน server สูงผดปกติหรือไม่, 
ตรวจสอบกำรใช้งำน file ที่ถูกเรียกใช้ (ดูจำก log file)   
 หำกมีกำร hack เว็บไซต์เกิดขึ้น ให้ท ำกำร block กำรเข้ำถึงเว็บไซต์ชั่วครำว ด้วย
กำรใส่เครื่องหมำย# ที่ folder ของเว็บที่ถูก hack  

 

http://www.sut.ac.th/
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แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณี webhosting แบบ window ล้มเหลว 
 

 
 
4.3.6.3  กรณี database MySQL server ล้มเหลว 

- Mysql server มหำวิทยำลยัมีดังนี้ mysql-web1.sut.ac.th, mysql-web2.sut.ac.th, และ
mysql  

- MySql Cluster : รองรับ เว็บไซต์ beta.sut.ac.th  ประกอบด้วยnode 3 node node 1 IP: 
202.28.42.57, node 2 IP: 202.28.42.58, node3 IP: 202.28.42.59   

4.3.6.3.1 กรณี mysql server 
 ทดสอบ ping และ ท ำกำร ssh เข้ำ server  
 เช็ค service ของ MySQL server ด้วยค ำสั่ง #service mysql status (centOS) หรือ #service 
apache2 status (Ubuntu) หำกไม่ท ำงำนให้สั่ง start service  #service mysql start หรือ 
restart service #service mysql restart 
 หำกไม่สำมำรถ start service ได้ หรือ start service แล้วสักพักหยุดกำรท ำงำน ให้ลอง
ตรวจสอบกรณีอ่ืน ๆ เช่น พ้ืนที่กำรใช้งำน disk เต็มหรือไม่ ด้วยค ำสั่ง #df -k , ตรวจสอบกำรใช้
งำน cpu,memory,process ที่รันของ server ด้วยค ำสั่ง #top หรืออำจดูจำก webmin  
 ตรวจสอบ error.log ที่เกิดขึ้นเพ่ือหำสำเหตุ 
 ตรวจสอบ mysql connection ว่ำมีกำรเรียกใช้งำน mysql ที่มำกผิดปรกติหรือไม่ ซึ่งมีกำร
เรียกใช้งำนมำจำก web server อำจท ำกำรปิดเว็บไซต์ที่มีกำรเรียกใช้งำน mysql ที่มำก
ผิดปรกติชั่วครำว (ดูจำก webmin) 
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4.3.6.3.2 กรณี mysql Cluster 
ตรวจสอบสถานะ cluster ค าสั่ง กรณีเชคสถำนะ cluster  

 ที่ node ใดๆก็ได ้ #mysql -u root -p -e "SHOW STATUS LIKE 
'wsrep_cluster_size'" (ต้องเท่ำกับ 3)  หากไม่เท่ากับ 3 ให้ไล่เชค service mysql แต่
ละ node จะต้องท างานหากไม่ท างานจะต้องสั่ง start service mysql 
 กรณีสั่ง cluster ไม่ท ำงำน ให้สั่ง start cluster     

    Node 1  #service mysql start –wsrep-new-cluster  
    Node 2,3  สั่ง   #service mysql  start 

 กรณีสั่งหยุด cluster  (สั่งเรียงจำก node 1,2,3)   
    Node1,2,3 #service mysql stop 

  กรณีปิดเครื่องแบบกระทันหัน โดยไม่ได้ไม่ได้ใช้ค ำสั่งปิด cluster ก่อน  
                       Node 1 #cd /vdata/mysql 
                       #rm grastat.dat 
                      #galeva_new_cluster 

      Node 2,3 #service mysql  start 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณี database MySQL server ล้มเหลว 
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4.3.7 กรณีระบบ Virtualization มีปัญหา 
 4.3.7.1 กรณี VMware Server ล้มเหลว 

 ท ำกำรตรวจสอบเบื้องต้น เชค network /ตรวจสอบค่ำ config network/ reboot vmserver  
 หำก boot ไม่ข้ึน ให้ท ำกำรลงระบบปฏิบัติกำร esxi ใหม่ (เลือก version เดิม แบบ upgrade)  
 หำกลงระบบปฏิบัติกำรใหม่แล้ว แต่ vmserver หำ boot device ไม่เจอ ท ำให้ไม่สำมำรถ boot 
ขึ้นได้ ต้องท ำกำรต่อ console เข้ำเว็บ management เพ่ือก ำหนด boot device ที่เมนู Bios-
>config boot order->เลือก IBA GE Slot 1000 v 1553 
 เมื่อ boot ขึ้นแล้ว ท ำกำรตั้งค่ำ network ใหม่ และทดสอบกำรใช้งำน  

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณี VMware Server ล้มเหลว 

 
4.3.7.2 กรณี VSAN ล้มเหลว 

- vsan เป็นเทคโนโลยีที่รวม harddisk จำก vmserver หลำยๆ ตัวมำรวมกลุ่มกัน แล้วน ำ harddisk
ของ vmserver มำท ำเป็น storage เพ่ือเป็นพื้นที่ส ำหรับเก็บข้อมูล 

- มี vsan 2ชุด ได้แก่ Pri-vsan 1 ประกอบด้วย vmserver3,4,5 
                        Sec-vsan 2 ประกอบด้วย vmserver0,1,2,33   
- vm server สำมำรถท ำงำนทดแทนกันได้ และสำมำรถ down ได้ อย่ำงน้อย 1 ในแต่ละกลุ่ม และ

จะยังสำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติ  
 ให้ตรวจสอบ health test ของ vsan เข้ำถึงได้จำก https://vc.sut.ac.th ->login to vsphere web 
client เมื่อ login ผ่ำนแล้ว เลือกเมนู Host and clusters เลือก vsan ตัวที่จะทดสอบเช่น “serverFarm-Pri-
VSAN1”หรือ “Serverfarm-Sec-VSAN2” จำกนั้นเลือกหัวข้อ “Virtual SAN” จำก toolbar ด้ำนบน -> เลือกหัวข้อ 
health และกดปุ่ม retest  
 
 
 
 
 

https://vc.sut.ac.th/
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 หำกมีกำกบำทสีแดงโชว์ใน list แสดงว่ำ vsan ท ำงำนผิดปกติ ซืงจะมีค ำอธิบำยบอกอยู่ด้ำนล่ำงว่ำจะต้อง
แก้ไขอย่ำงไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หำกมี error เกี่ยวกับ physical disk ของ  vmserver บำงตัว  ให้แก้ไขโดยสั่ง maintainance mode vm 
server ตั วที่ มีปัญหำ แบบ full data migrate หรือ  Ensure accessibility และท ำกำรลบ disk group ของ 
vmserver ออก และสร้ำง diskgroup ใหม่   

* vmserver 1ตัวอำจมี disk group มำกกว่ำ 1 ได้ แล้วแต่จ ำนวน harddisk ดังนั้นต้องเลือกให้ถูกว่ำจะลบ 
diskgroup ไหน บำงเคสจะบอกเป็น id ของ harddisk ต้องหำว่ำ harddisk ก้อนที่มีปัญหำอยู่ ใน 
diskgroup ไหน 

* 1 diskgroup ประกอบด้วย harddisk 7-8ก้อน ซึ่งใน 1 diskgroup จะต้องมี harddisk 1ก้อนท ำหน้ำที่
เป็น memory เรียก cache disk ส่วนที่เหลือจะเป็น disk ส ำหรับเก็บข้อมูลเรียกว่ำ capacity disk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลบ diskgroup สร้ำง 
diskgroup 
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แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณี VSAN ล้มเหลว 

 
 
4.3.7.3 กรณีระบบ virtual machine ล้มเหลว (recovery from backup) 

4.3.7.3.1 ส ำหรับกำร restore VM จำก Mount Drive NFS (Netapp Storage) เช่น Vdedicate, 
MIS, REG เป็นต้น 

 Shut down VM Guest (from v-center) 
 Open browser https://202.28.40.199 User and password (vadmin : sutvirtual@1) 
 Choose Cluster : SUT-NETAPP 
 Choose : health 
 Choose : Protection -> Volume Relationships 
 Choose : Source Volume 
 Choose : Actions -> Restore 
 Choose : Shnapshot copy (เลือกวันที่ต้องกำรที่จะ Restore) 
 Choose : Select items restore (ท ำกำรเลือก vm guest ที่ต้องกำร) 

  Original Location in Volume ………………  (ต้องกำร restore กลับไปท่ี directory เดิม)     
    หรอื   Alternate Location (ต้องกำร restore กลับไปท่ี directory ใหม่)  

 Click Restore 
 Restore job started. View details 

 
 
 

https://202.28.40.199/
https://202.28.40.199/um/#job-details:details-place-object-id=837e302732c142e6%253A3d989b66%253A15c076bf446%253A465a
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4.3.7.3.2 ส ำหรับกำร Restore VM Guest from Snapshot (VEEAM Backup) ส่วนมำกจะใช้ 
backup from VSAN to External Storage 

 VSAN1 (Remote Desktop to Server : 203.158.1.202), VSAN2 (Remote Desktop to Server : 
203.158.1.201) User and password : administrator / suranaREE@1 

 Shut down VM Guest (from v-center) 
 Open program : VEEAM Backup & Replication console User and password : administrator 

/ suranaREE@1 
 Choose BackUPS  -> Disk -> Job Name (จะแสดง Folder และ VM Guest) 
 Right Click บน VM Guest ที่เรำตอ้งกำร Restore 
 Choose -> Restore virtual disks… 
 Choose -> snapshot version ที่เรำต้องกำรจะ restore ย้อนไป 
 Choose -> Same as source (เพื่อให้ restore กกลับลงที่ต ำแหน่งเดิม) 
 Finish (รอจนกว่ำจะ restore เรียบร้อย) 
 Power on VM Guest (ตรวจว่ำ VM Server ท ำงำนปกติตำมที่ต้องกำรหรอืเปล่ำ) 

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
กรณีระบบ virtual machine ล้มเหลว (recovery from backup) 
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4.3.8 กรณีระบบ VDO Conference ล้มเหลว 
 

 

แผนภำพแสดง network diagram ระหว่ำงส่วนประสำนมทส-กทม และระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัยฯ 
  

  ตรวจสอบ traffic กำรใช้งำนระบบเครือข่ำย ของอุปกรณ์ SW-C9200L-DataCenter-10.10.10.2 
port 1/0/3 ว่ำมีปริมำณ traffic internet วิ่งผ่ำนหรือไม่  โดยสำมำรถตรวจสอบได้จำก link 
http://netmon.sut.ac.th/Orion/Interfaces/InterfaceDetails.aspx?NetObject=I%3A8044&view=I
nterfaceDetails&fbclid=IwAR2YedRyFZBdz1p3P9GV7jGpkPEcjcE8ULzQaujZLNXbzRYWK_ygjYI
22XY 
  หำกไม่มีปริมำณ traffic วิ่งผ่ำน ให้ท ำกำรแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ais เพ่ือท ำกำรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 
 

 
 

http://netmon.sut.ac.th/Orion/Interfaces/InterfaceDetails.aspx?NetObject=I%3A8044&view=InterfaceDetails&fbclid=IwAR2YedRyFZBdz1p3P9GV7jGpkPEcjcE8ULzQaujZLNXbzRYWK_ygjYI22XY
http://netmon.sut.ac.th/Orion/Interfaces/InterfaceDetails.aspx?NetObject=I%3A8044&view=InterfaceDetails&fbclid=IwAR2YedRyFZBdz1p3P9GV7jGpkPEcjcE8ULzQaujZLNXbzRYWK_ygjYI22XY
http://netmon.sut.ac.th/Orion/Interfaces/InterfaceDetails.aspx?NetObject=I%3A8044&view=InterfaceDetails&fbclid=IwAR2YedRyFZBdz1p3P9GV7jGpkPEcjcE8ULzQaujZLNXbzRYWK_ygjYI22XY
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แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีระบบ VDO Conference ล้มเหลว 
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5. การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็น ดังนี้ 
1. ผู้บริหำร รับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำย ให้ข้อเสนอแนะ ค ำปรึกษำ จัดหำและสนับสนุนงบประมำณ

ส ำหรับค่ำใช้จ่ำย ตลอดจน ติดตำม ก ำกับ ดูแล ควบคุมตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ได้แก่  
1.1. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ 
1.2. รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ 
1.3. คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์คอมพิวเตอร์ 

2. เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนระบบเครือข่ำย ห้องแม่
ข่ำยและศูนย์ข้อมูล ได้แก่ 
  2.1. นำยณัฐพงษ์ อรุณศรีศุภมิตร หัวหน้ำฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรคอมพิวเตอร์ 

2.2. นำยกฤช กุลนำวิน 
2.3 นำงสำวเอรินทร์ ชุมใหม่ 
2.4 นำยณัฐวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 
2.5 นำยอ ำนำจ จงมอบกลำง 
2.6 นำยวรำดล วงศ์สูงเนิน 
2.7 นำยสมพงษ์ บุญเต็ม 
2.8 นำยสมชำย ศิริสูงเนิน 
2.9 นำยสมบัติ สืบค้ำ 
2.10 นำยประสำน บรรจงปรุ 
2.11 นำยวสันต์ เมฆประยุร 
2.12 นำยพงศ์กำนต์ สุทธินฤพันธ์ 
2.13 นำยเสมำ ปลอดโคกสูง 

  


