
แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๖ 

ในวันอังคารที่  ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้นที่ ๙  ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 

---------------------------------------- 
 

๑. ชื่อเรื่อง  สรุปสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาระบบบริการการศึกษาและระบบเครือข่าย 
 

๒. ผู้น าเสนอ  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
 

๓. สรุปเรื่องและสาระส าคัญ 
(๑)  ระบบบริการการศึกษา 

(๑.๑)  สาเหตุของปัญหาระบบบริการการศึกษา (ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์) ช้าหรือล่ม สรุปได้ดังนี้ 
(๑.๑.๑) มีนิสิตจ านวนมากเข้ามาใช้งานพร้อมๆ กัน (จ านวนมากกว่า ๙,๐๐๐ คน) ในช่วงที่มีการ

ลงทะเบียน ซึ่งมากเกินกว่าที่ระบบจะรองรับได้ 
(๑.๑.๒) ปัญหาของเครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)   
ปัจจุบัน ระบบฯ มีเครื่องแม่ข่ายที่ท าหน้าที่เป็น Web Server จ านวน ๓ เครื่อง เพ่ือใช้ในการ

กระจายโหลดของจ านวนผู้ใช้งานพร้อมๆ กันได้ประมาณเครื่องละ ๒,๐๐๐ คน ดังนั้นสามารถรองรับการ
ใช้งานพร้อมๆ กันได้เพียง ๖,๐๐๐ คน  และจากการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิค พบว่าเครื่องที่ท าหน้าที่
เป็น Database Server มีการใช้งานเต็มประสิทธิภาพของ CPU ซอฟต์แวร์ Oracle DBMS ที่ใช้งานเป็น
เวอร์ชันที่สามารถรองรับกับการประมวลผลได้เพียงหนึ่ง CPU เท่านั้น   

 

(๒)  ระบบเครือข่าย 
(๒.๑)  สาเหตุของปัญหาระบบเครือข่ายช้า  สรุปไดด้ังนี้ 

(๒.๑.๑) ที่ผ่านมาการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย มีช่องสัญญาณขนาด           
1 Gbps จ านวน ๑ ช่องสัญญาณ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของนิสิตและบุคลากรที่เพ่ิมมากข้ึน  
ในปัจจุบันมีจ านวนนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ประมาณ ๔๘,๐๖๖ คน  และมีจ านวนบุคลากร ๓,๓๙๕ คน เมื่อ
เทียบกับจ านวนผู้ใช้งานทั้งหมดแล้ว ปริมาณข้อมูลเฉลี่ย Bandwidth ต่อจ านวนผู้ใช้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ที่  
1 Gbps/๕๐,๐๐๐ คน ซึ่งเท่ากับประมาณ 0.02 Mbps = 20 kbpsต่อหนึ่งคน และนอกจากนี้ ยังพบว่า
ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีจ านวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ ส่งผล
การใช้งานเครือข่ายเพ่ิมขึ้นแบบทวีคูณและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้  

(๒.๑.๒) ปัจจุบัน ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) ไดใ้ห้
ความอนุเคราะห์ปรับเพ่ิมช่องสัญญาณให้เป็นขนาด 2 Gbps เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ

เปิดให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็ว 2 Gbps เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่งผลให้
ความเร็วของระบบเครือข่ายดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาปริมาณ Traffic ที่เกิดขึ้นหลังจาก     

    วาระที ่๕.๑   



ได้ปรับขยายแบนด์วิธแล้ว พบว่า ปริมาณการใช้แบนด์วิธสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 1.7 Gbps และจากการ

ตรวจสอบปริมาณการใช้เครือข่ายที่โซนหอพัก พบว่ามีการใช้แบนด์วิธสูงถึง 900 Mbps แสดงดังรูป 

    
 

และจากการตรวจสอบจ านวนนิสิตที่ใช้งานในหอพัก มีจ านวนมากถึง ๖,๐๐๐ คน คิดเป็น ๑๒% ของ
ผู้ใช้งานเครือข่ายทั้งหมด (ประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน) แต่ใช้แบนด์วิธสูงถึง ๔๕% ของแบนด์วิธทั้งหมด  
ดังนั้น จ านวนนิสิตที่ใช้งานที่หอพักจึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ระบบเครือข่ายช้าและจ านวนแบนด์วิธ   
เต็มอย่างรวดเร็ว 

(๒.๑.๓) ปัญหาของอุปกรณ์เครือข่ายที่มีอายุการใช้งานมากว่า ๑๐ ปี  ท าให้พบปัญหาระบบ   
ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต้องใช้แบนด์วิธสูงในการรับ-ส่งข้อมูล 

(๒.๑.๔) ปัญหาเว็บไซต์ของส่วนงานล่มบ่อย มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ตและ
เป็นสาเหตุที่ท าให้ UniNet ต้อง Block เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เนื่องมาจากเว็บไซต์ของบางส่วนงาน  
ที่พัฒนาขึ้นมีช่องโหว่ที่ท าให้ถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ต และไม่มีผู้ดูแลระบบ 

 

(๓)  แนวทางในการแก้ปัญหาระบบบริการการศึกษาและระบบเครือข่าย 
(๓.๑) Upgrade เครื่องแม่ข่าย ซอฟต์แวร์ Oracle DBMS และปรับปรุงให้รองรับกับสถานภาพและ

จ านวนผู้ใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งจากการศึกษา พบว่ามีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ ๑๙.๘ ล้านบาท  ในเฟส  
ที่หนึ่งส าหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว รายการครุภัณฑ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ 
มีดังนี้    

- Oracle DBMS License  & เครื่องแม่ข่าย   ๕.๕   ล้านบาท  
- Bandwidth Shaper      ๔.๘  ล้านบาท 
- Backup Software      ๒.๐ ล้านบาท 
- IPv6 Gateway        ๓.๕  ล้านบาท 
- Network Security Gateway    ๔.๐  ล้านบาท  

  (ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการแก้ปัญหาทั้งระบบ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล) 
 



สิ่งท่ีแก้ปัญหาจากการลงทุนงบประมาณ ๑๙.๘ ล้านบาท 
(๑) สามารถรองรับการใช้งานระบบลงทะเบียนของผู้ใช้งานพร้อมๆ กันได้มากข้ึน (> ๑๐,๐๐๐ คน)  
(๒) Bandwidth Shaper  เป็นเครื่องมือส าหรับช่วยบริหารจัดการหรือจัดสรร Bandwidth ทีม่ีอยู่  

(2 Gbps) ให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสม ตอบสนองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
(๓) ซอฟต์แวร์ส ารองข้อมูล (Backup Software) เพ่ือเก็บส ารองข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงการกู้คืนข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลหลักเสียหายหรือเกิดข้อผิดพลาดขึ้น 
(๔) IPv6 Gateway ส าหรับการปรับเปลี่ยนจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน 

ส่งเสริม เร่งรัดและติดตามผลการด าเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ภายใตแ้ผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) 

(๕) Network Security Gateway เป็นเครื่องมือส าหรับช่วยป้องกันภัยคุกคามจากการใช้งานระบบ
เครือข่าย และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเสียหายของข้อมูลจาก
ภัยคุกคามทางเครือข่าย 

 

แผนการด าเนนิงาน 
  

   จัดท าราคากลาง + TOR             ซื้อ + ติดตั้ง 
 

พ.ย. ๕๖ - ม.ค. ๕๗  มิ.ย. ๕๗ (ทดสอบระบบ)  ส.ค. ๕๗ (ด าเนินการเรียบร้อย) 
 

(๓.๒)  ส านักคอมพิวเตอร์ จัดโซน Web Hosting ใหม ่โดยแยกกลุ่มระบบงานและเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย ออกจากเว็บไซต์ที่มาจากส่วนงาน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ เมื่อเว็บไซต์ของส่วนงานถูกโจมตี 
(ด าเนินการเรียบร้อย) 

(๓.๓)  ส ารวจเว็บไซต์ที่อยู่ใน Domain Name ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อปิดเว็บไซต์ที่ไม่ใช้งาน 
(๓.๔)  จัดให้ระบบลงทะเบียนอุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือท าให้สามารถควบคุมจ านวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   

ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
 

(๔)  แนวทางในการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย 
    (๔.๑) นโยบายการลงทะเบียน ที่จัดสรรเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้นิสิตต้องรีบลงทะเบียนพร้อมๆ กัน 
    (๔.๒) นโยบายการจัดสรรแบนด์วิธ และจ ากัดความเร็วของเครือข่ายทีเ่หมาะสม เพ่ือรองรับกับภารกิจ

ของมหาวิทยาลัย 
    (๔.๓) ส านักคอมพิวเตอร์ร่วมกับกองกฎหมาย ศึกษานโยบายความม่ันคงปลอดภัยและนโยบายข้อมูลส่วน

บุคคล เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่างการจัดท าร่างนโยบาย) 
  
 

 



๑. ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาในระยะสั้น – ระยะยาว และงบประมาณ 
 

๒. มติ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


