
รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.ค. 65
ฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐานและบริการคอมพิวเตอร์



สรุปการด าเนินการ

ระบบเครือข่าย SUTnet

ระบบเครือข่ายไร้สาย

ระบบ Internet Data Center

ระบบ โทรคมนาคม



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

1 5 ม.ค. 65 จัดกลุ่ม IP Address ส าหรับอาคารดิจิตอล 

2 5 ม.ค. 65 ประสานงานซ่อม fiber optic จากอาคาร 24 ชม. ร.พ.มทส. มายังอาคารวิจัยขาด

3 5 ม.ค. 65 ตรวจสอบ internet boron-โรงคัดแยกขยะไม่สามารถใช้งานได้ -เนื่องจาก fiber optic รพ.ขาด

4 6 ม.ค. 65 มีไฟตก ที่อาคารวิจัย อาคารวิชาการ และโรงเรียนสุรวิวัฒน์ 16.30 น. ท าให้ระบบเครือข่ายไม่สามารถ
ใช้งานได้ชั่วคราวในบริเวณดังกล่าว เมื่อไฟมา จึงสามารถใช้งานได้ปกติ

5 8-9 ม.ค. 65 เจ้าหน้าที่เครือข่าย standby เพื่อเฝ้าระวังระบบเครือขา่ยเนื่องจากมีการสอบทดสอบความรู้ของ
นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์

6 10 ม.ค. 65 Config switch SG350-10MPP เพื่อเตรียมติดตั้งทดแทนเครื่องที่ไมท่ างาน จ านวน 2 เครื่อง

7 18-23 ม.ค. 65 เจ้าหน้าที่เครือข่าย standby เพื่อเฝ้าระวังระบบเครือขา่ยเนื่องจากมีการสอบประจ าภาค
การศึกษา 2/64 แบบออนไลน์

8 18 ม.ค. 65 ส่วนอาคารท าการซ่อมระบบไฟฟ้าบริเวณหอพักนักศึกษา s16 ท าให้มีการดับไฟตั้งแต่เวลา 19.300-
20.30 น. ท าให้ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

9 19 ม.ค. 65 เปิดใช้งาน port 2048-5000 ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย search.sut.ac.th



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

10 20 ม.ค. 65 ซ่อมแซม สาย fiber opticบริเวณโรงคัดแยกขยะที่ช ารุด  ท าให้ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้
ตามปกติ

11 20 ม.ค. 65 รวบรวมงานจัดจ้างเดินสาย utp-fiber optic /งานเดินสายไฟ เพื่อจัดจ้างครั้งที่ 1 

12 21 ม.ค. 65 ตรวจสอบพบระบบไฟไม่เข้าตู้อุปกรณ์เครือข่าย อาคาร F10 ชั้น 2 ท าให้ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ทั้งน้ีเมื่อส่วนอาคารแก้ไขระบบไฟ ระบบเครือข่ายจึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ

13 22 ม.ค. 65 เมื่อเวลา 9.18 น. อาคารวิจัยมีไฟตก  ทั้งนี้ไม่ส่งผลต่อการสอบออนไลน์

14 26 ม.ค. 65 เซตระบบ IP Routing ส าหรับตึกใหม่



วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 396 คน

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) 
(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

ที่มา (ise) https://203.158.4.207



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

1 4 ม.ค. 65 แก้ไขปัญหา Wifi ที่หอพักสุรนิเวศ 16 โซน B เนื่องจาก Switch ที่เชื่อมต่อ Access Point ท างาน
ผิดปกติ

2 4 ม.ค. 65 เปลี่ยน Access Point ที่หอพักสุรนิเวศ 1 แทนตัวที่ช ารุดเสียหาย

3 5 ม.ค. 65 แก้ไขปัญหา Wifi ที่อาคารโบรอนช้ัน 2 (แก้ไขจุดติดตั้ง AP ที่อาคารโบรอนช ารุดท าให้ Access Point  
หล่นลงมาให้ใช้งานได้ปกติ)

4 5 ม.ค. 65 เปลี่ยน Access Point ที่หอพักสุรนิเวศ 2, 3, 4 แทนตัวที่ช ารุดเสียหาย

5 7 ม.ค. 65 ตรวจสอบแก้ไข Access Point  โซนหอพักนักศึกษา S13 down

6 10 ม.ค. 65 แก้ไขปัญหา Access Point ไม่ท างานที่หอพัก S13

7 11 ม.ค. 65 รับเรื่องและประสานงานการแก้ไขปัญหา wifi หลุดบ่อยที่อาคารบริหาร ส านักอธิการบดี

8 12 ม.ค. 65 Update เว็บไซต์ apmap.sut.ac.th เพิ่มเติมในส่วนกราฟ แสดงการจับสัญญาณใช้งานประจ าวัน
ของ Access Point  แต่ละตัว

9 13 ม.ค. 65 แก้ไข Access Point อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

10 14 ม.ค. 65 พบ Access Point หลุดจากฝ้าที่อาคารบรรณาสาร 2 ท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

11 17 ม.ค. 65 แก้ไขปัญหา wifi ที่หอพัก S16

12 18 ม.ค. 65 แก้ไขปัญหา wifi ที่หอพัก S10, S11

13 20 ม.ค. 65 แก้ไขปัญหา wifi ที่หอพัก S16 เนื่องจากสายน าสัญญาณ สปีด ลดลงเหลือ 100 M

14 24 ม.ค. 65  แก้ไขสายสัญญาณของ Access Point หน้าห้อง 3326 หอพักสุรนิเวศ 3

15 25 ม.ค. 65  จัดท าระบบเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน Wifi ตามความต้องการของหน่วยงาน MIS

16 27 ม.ค. 65 จัดเตรียม Access Point ส าหรับติดตั้งที่หอพัก S14B

17 28 ม.ค. 65 ติดตั้ง access point ที่ S14-B เพิ่มเติม 4 จุด เพื่อให้สัญญาณเครือข่ายไร้สายครอบคลุมพื้นท่ีกักตัว
ส าหรับผู้มีความเสี่ยง (local quaruntine)



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย
Internet Gateway Traffic



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

ที่มา http://idm.sut.ac.th/admin



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย
สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด

แบ่งตาม SSID สถิติย้อนหลัง 1 เดือนสรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless สูงสุด 7,711 คน/วัน
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต่ าสุด 4,228 คน/วัน 

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉลี่ย 6,207 คน/วัน



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

1 4 ม.ค. 65 สร้างระบบตรวจสอบ monitor vm (open source)

2 4 ม.ค. 65 ท าการ patch ระบบ sutmail แก้ไขปัญหาระบบ sutmail รับ-ส่งเมลล์ไม่ได้ (bug microsoft exchange)

3 4 ม.ค. 65 clear mail queue บนระบบ sutmail/ ปรับ inbound outbound session ironport เนื่องจาก session 
limit จึงท าให้ sutmail ไม่สามารถส่งเมลล์มาที่ mail gateway ได้

4 4 ม.ค. 65 ปิด account สารสนเทศ พนักงานลาออก

5 5 ม.ค. 65 จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ส่วนทรัพยากรบุคคล (ใหม่) http://dhr.sut.ac.th

6 6 ม.ค. 65 จัดสรร Email : sut.strategic@g.sut.ac.th ส าหรับฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ส านักอธิการบดี

7 7 .ม.ค. 65 การจัดสรรพื้นที่เว็บไซต์รองรับงานประชุมวิชาการ https://amm2022.sut.ac.th

8 10 ม.ค. 65 จัดสรร virtual server : shc.sut.ac.th สถานกีฬา

9 11 ม.ค. 65 จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับการจัดงานอบรม Sap Business One ส านักเทคโนโลยีสังคม

10 11 ม.ค. 65 ตรวจสอบระบบ backup dr-site ไม่ท างานเนื่องจาก fiber optic รพ.ขาด

11 13 ม.ค. 65 แก้ไขเครื่องแม่ข่าย  hci12 (dr-site) ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

12 13 ม.ค. 65 update ฐานข้อมูลครุภัณฑ์

13 15 ม.ค. 65 ต่ออายุ crl-list intermediate server

14 17 ม.ค. 65 ประชาสัมพันธ์ นโยบายการจัดการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Cloud ผ่านระบบ sutmail-facebook-
website ศูนย์คอมพิวเตอร์

15 19 ม.ค. 65 แก้ไข E-meeting user ไม่สามารถ upload file ได้

16 20 ม.ค. 65 ตรวจพบการ hack website http://olympic.sut.ac.th เนื่องจาก เปิดการ permission ที่ไม่เหมาะสม –ท า
การแก้ไข และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบแล้ว

17 20 ม.ค. 65 บริษัทศิวะไทย MA ระบบแอร์ห้อง datacenter –พบ compressor แอร์ emerson ตัวนอก เสีย 1 ตัว แต่ยัง
สามารถท างานได้ เนื่องจากมี 2 compressor อยู่ระหว่างหารจัดหาอะไหล่เพื่อซ่อมแซม

18 21 ม.ค. 65 ตรวจสอบพบ server ird.sut.ac.th ไม่สามารถท างานได้ พบการแก้ไขค่า configuration web server ผิด
รูปแบบ – ด าเนินการแก้ไขให้เป็นปกติ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว

19 21 ม.ค. 65 ประสานงานบริษัทวิดวี ผู้พัฒนาเว็บไซต์ bet.sut.ac.th เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง security  ของ  owner source
code ของระบบไม่มีความปลอดภัย ตลอดจนวิธีการแก้ไข ทั้งน้ีได้แจ้งรายละเอียดกับทางรองยุทธศาตร์ฯ เพื่อทราบแล้ว

20 22 ม.ค. 65 ต่ออายุ vpn account ส าหรับหน่วยงาน auap



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

21 26 ม.ค. 65 จัดสรรพื้นที่ส าหรับ server หอสมุดเบญญาลัยเพ่ิมเติม จากเดิม 400 Gb เป็น 1 Tb

22 26 ม.ค65 จัดท าแผนผังตู้ rack อาคารดิจิทัล เพื่อเตรียมย้ายระบบ internet datacenter อาคารวิจัย มาที่อาคารดิจิทัล

23 26 ม.ค65 แก้ไขระบบ E-meeting - สร้าง user admin

24 27 ม.ค. 65  generate internet account ส าหรับ guest (ผู้กักตัว) 100 account

25 27 ม.ค. 65  ปิด Account นักศึกษาที่ลาออกและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

ด าเนการ
เรียบร้อย

internet account 38

email account (SUTMail) 
google App account (@g.sut.ac.th) 

13

vpn account 4

HPCC acount 1

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) 2

Web Hosting Account (หน่วยงานภายใน) -

Virtual Application&desktop 5

ปิดบัญชี internet account ดังนี้

จ านวน
account

หมายเหตุ

3 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม

1 4 ม.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้าของงานห้อง Data Center อาคารดิจิทัล

2 4 ม.ค. 65 ตรวจสอบพบปัญหาการโทรภายในระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาลใช้งานไม่ได้ จากปัญหาสาย fiber optic 
เส้นทางรพ.มทส.มายัง ศูนย์คอมพิวเตอร์ขาด

3 5 ม.ค. 65 ติดตามงานวางสายใยแก้วน าแสงอาคารดิจิทัล

4 10 ม.ค. 65 ประสานงานระบบ CCTV อาคารดิจิทัล

5 11 ม.ค. 65 ตรวจสอบระบบสายใยแก้วน าแสงอาคารดิจิทัล

6 12 ม.ค. 65 หารือกับบริษัทผู้รับเหมาเรื่องแผนงานการ Config ระบบสื่อสารอาคารดิจิทัลและอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์

7 12 ม.ค. 65 ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาล มทส หลังจากซ่อมสายไฟ
เบอร์-สามารถใช้งานได้ตามปกติ

8 12 ม.ค. 65 จัดท ารหัสครุภัณฑ์ วิทยุสื่อสาร

9 13 ม.ค. 65 ตรวจสอบระบบโทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต หอพักนักศึกษา14 เพื่อเป็นที่กักตัว14วัน โควิด19

10 14 ม.ค. 65 Update ระบบบิลค่าโทรศัพท์ ให้ไม่คิดค่าหมายเลขส าหรับการเรียนการสอนและวิจัย

11 14 ม.ค. 65 ประสานงานก่อสร้างหอพัก S19 เรื่องระบบสื่อสาร



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม

12 17 ม.ค. 65 ติดตามงานระบบสื่อสารอาคารก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์

13 19 ม.ค. 65 อนุมัติงานสาย Patch Fiber Optic อาคารดิจิทัล และติดตามงานระบบ

14 20 ม.ค. 65 ตรวจสอบหน้างานอาคารก่อสร้าง หอพัก S19

15 20 ม.ค. 65 ตรวจสอบรูปแบบและข้อก าหนดงานก่อสร้างอาคารนิวเคลียร์

16 25 ม.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้างานระบบสื่อสารอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ เรื่องการเชื่อมต่อ Fiber Optic จากอาคาร
อุทยานวิทยาศาสตร์มาศูนย์คอมพิวเตอร์ และการจัดท า Routing ระบบโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัย

17 26 ม.ค. 65 ตรวจสอบ ADSL –ผู้ใช้งานแจ้งว่าไม่สามารถ login ได้ตามปรกติ



http://203.158.4.80/telephone

สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
สรุปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ 



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
• จัดท าเอกสารจัดซื้อวัสดุส าหรับงานซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายและระบบโทรศัพท์

• จัดท ารายงานตัวชี้วัดและPBMฝ่ายโครงสร้างฯ เดือน ธ.ค. 2564

• จัดท ารายงานตามระบบ E-Doc-Track และรายงานสรุปสถิติของประเภทงานและจ านวนงานที่ได้รับหมาย ธ.ค. 2564

• จัดท าร่าง tor โปรแกรมลิขสิทธิ์ส าหรับอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ดาต้าเซนเตอร์ จ านวน 1 ระบบ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

• ประชุมคณะกรรมการจัดเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จ านวน 1832 ชุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

• ท าบันทึกข้อความขออนุมัติเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์หน่วยงานวิสาหกิจ

• ท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินเงินค่าโทรศัพท์ Nt

• ท าบันทึกข้อความแจ้งผลการส ารวจสายไฟเบอรอ์อฟติกขาด (รพ.มทส)

• จัดเตรียมเอกสารตรวจรับส าหรับกรรมการตรวจรับ

• จัดเตรียมเอกสารจัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์

• จัดซื้อวัสดุส าหรับงานซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายและระบบโทรศัพท์

• เข้าร่วมอบรม presentation โปรแกรม monitor ระบบเครือข่าย (solar wind)

• ประสานขอข้อมูลการจัดท ารายละเอียดงบประมาณ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2564



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
• ท าบันทึกข้อความแจ้งการส ารวจระบบเครือข่ายบริเวณหอพักนักศึกษา (ส่วนกิจการนักศึกษา)

• แจ้งเวียนคณะกรรมการท าลายเอกสาร ประจ าหน่วยงาน  เพื่อด าเนินการจัดเก็บเอกสารประจ าปี พ.ศ. 2564 เพื่อส่งท าลาย

• ท าบันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมถ่ายอดแผนพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์

• รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานท่ีบ้าน (wfh)

• ท าบันทึกข้อความตอบกลับการออกแบบและประเมินราคาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต (โรงเรียนสุรวิวัฒน)์

• ท าบันทึกข้อความเรียนผู้อ านวยศูนย์คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการของบประมาณส าหรับการติดตั้งโทรศัพท์ภายในและเชื่อมต่อระบบ
อินเตอร์  อาคารหอพักสุรนิเวศ 14

• ประสานฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ท าเรื่องขอเบิกงบประมาณส าหรับจัดกิจกรรมถ่ายทอดแผนพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์

• จัดท าเอกสารการจัดจ้างงานซ่อมวิทยุสื่อสาร

• ประสานงาน กรณีมีใบแจ้งหนี้เรียกเก็บย้อนหลัง  จากเดือนตุลาคม 62 และ เดือนมกราคม 63 ครับ จากบริษัท ais

• ส่งข้อพิจารณา ปัญหาและข้อเสนอแนะปรับปรุงในระบบ E-Doc-Trackเพิ่มเตมิ ในการพัฒนาปรับปรุงระบบ e-doc track เฟส2

• แจ้งเวียน - และแจ้งยกเลิก กิจกรรมการถ่ายทอดแผนพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์

0



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
• เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย Blockchain ในประเทศไทย (xCHAIN)

• ประชุมครุภัณฑ์1/65

• จัดท าแผนปฏิบัติงานฝ่ายโครงสร้าง ปี 2565

• ประชุมร่วมกับ mis เรื่องการขอดึงข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย จากระบบ cisco prime

• ประชุมหารือประเด็นปัญหาเว็บไซต ์beta.sut.ac.th เพื่อหาข้อสรุป-แนวทางแก้ไขปัญหา

• ปรับตาราง wfh 50% จากกรณีพบบุคลากร ติดเชื้อ Covid-19 1 ราย

• จัดท าบันทีกข้อความขออนุมัตเิบิกจ่ายค่าโทรศัพท์จ านวน 8 เลขหมาย

• ท าบันทึกข้อความส่งประมาณการงบประมาณงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2563

• ท าบันทึกข้อความส่งรายชื่อบุคลากรเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานพระราชทาน
ปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2564

• ทบทวน op  และหมวด 1-3  จากการด าเนินงานตามเกณฑ์ TQA
0



ภัยคุกคามระบบเครือข่าย



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

https://203.158.4.195

การใช้งาน Application (Top10)
และ block โดย อุปกรณ์ firewall next gen

Threats (top 10) ท่ีแพร่ระบาดภายในมหาวิทยาลัย



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet 
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Critical High and Medium Intrusions TimelineIntrusions By Severity



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Critical Severity IntrusionsIntrusions By Types



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Medium Severity IntrusionsHigh Severity Intrusions



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Intrusion SourcesIntrusion Victims



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Intrusions Blocked



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
ส าหรับโซน REG และ Finance

Top Applications by SessionsTop Applications by Bandwidth



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
ส าหรับโซน REG และ Finance

Intrusion VictimsIntrusions Detected



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
ส าหรับโซน REG และ Finance

Top Sources of SSL VPN Tunnels by BandwidthIntrusion Sources



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
ส าหรับโซน REG และ Finance

Events by DateEvents by Severity


