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สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

1 2 มี.ค.64 ตรวจสอบพบไฟตก-ไฟดับอาคารวิจัย ในช่วง 1-2 ทุ่ม ระบบ ups สามารถท างานได้ตามปกติ และท าการ
ตรวจสอบระบบ internet data center สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2

3 มี.ค.64 เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch SG350-10-k9-EU ที่ส่วนอาคาร ชั้น 24

2 มี.ค.64 แก้ไขกระบวนการ authen LAN แบบ .1x ส าหรับเข้าใช้งานระบบเครือข่าย ห้องแลปทีอ่าคาร F9
ประกอบด้วย ห้องหมายเลข 9304, 9305, 9306, 9320, 9321, 9322 และ 9323 จากเดิม login ระบบ
active directory ของห้องlab computer

3 3 มี.ค.64 patch อุปกรณ์ authen ระบบ LAN (ISE) เพื่อ upgrade firmware ของอุปกรณ์

4 มี.ค.64 เปลี่ยนอุปกรณ์ switch ที่อาคารส่งเสริมสุขภาพ ร.พ.มทส. เพื่อขยาย uplink จาก 1 Gb เป็น 10 
Gb

5



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

6 5 มี.ค. 64 ตรวจสอบ link เส้นทาง fiberoptic จากอาคารเรียนรวม 1 ไปอาคารสถานกีฬาเก่า (หนูกัดสายขาด) ได้รับ
การแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

7 8 มี.ค.64 เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch SG350-10-k9-EU ที่ส่วนกิจการนักศึกษา 

8 10 มี.ค.64 ด าเนินการ config อุปกรณ์ firewall ตัวใหม่ ส าหรับเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ firewall ประจ าโซน
การเงิน และศูนย์บริการการศึกษา ซึ่งได้เปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าวทดแทนของเดิมเรียบร้อยแล้ว

9 13 มี.ค.64 ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบระบบเครือขา่ยห้องประชุมพจนสาร ณ ส่วนประสานงานมทส-กทม. ทั้งน้ีได้
ด าเนินการเปลี่ยน-ตรวจสอบสาย utp uplink  และด าเนินการตรวจสอบงานสายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  และทดสอบให ้pc 
ทุกเครื่องสามารถใช้งาน internet ระดับ gigabit ตามสเปคอุปกรณ์เครือข่าย เจ้าหน้าที่ได้ท าการทดสอบเครื่องในห้อง
ประชุมทดสอบสามารถว่ิงภายในด้วยความเร็ว gigabit และสามารถว่ิงออก intetrnet ภายนอกผ่านช่องทาง ISP (AIS) 
เต็ม speed ด้วยความเร็ว 200 per/sec และจากการ monitor  tracfic ที่ใช้ในห้องประชุมพจนสาร ในวันที่ 13 มีนาคม 
ที่ผ่านมา มี traffice สูงสุด 8 mbps/sec บนอุปกรณ์ระดับ gigabit ทางฝ่ายฯ ได้ตอบปัญหาและคลายข้อสงสัย ในทุก
ประเด็นที่เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลห้องตั้งขอ้สังเกตุเรียบร้อยแล้ว 



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

10 16 มี.ค.64 เข้าด าเนินการ MA อุปกรณ์เครือข่ายที่หน่วยงานส่วนพัสดุ – ส่วนการเงินและบัญชี ครั้งที่ 2  โดยมีการตรวจ
เชคอุปกรณ์เครือข่าย switch ,access point, UPS, จัดระเบียบสาย ท าความสะอาดอุปกรณ์ภายในตู้ rack , กรอกแบบ 
checklist และท ารายงานการเข้า MA ระบบเครือข่ายส่งหน่วยงานเพื่อทราบการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว 

11

22 มี.ค.64 เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch ที่ศูนย์บริการนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 เนื่องจากอุปกรณ์เดิมช ารุด13

19 มี.ค.64 เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch ที่อาคารเครื่องมือ 1 ชั้น 2 (อาคารประลอง)

12 22 มี.ค.64 ตรวจสอบพบสาย fiber optic ที่ link ไปอาคารฟาร์มขาดเนื่องจากกระรอกกัดสายจ านวน
หลายจุด ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการประมาณการส ารวจราคา และจัดจ้างเพื่อซ่อมฉุกเฉนิต่อไป

30 มี.ค.64 เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch ที่หอพักสุรนิเวศ 614



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

15 31 มี.ค.64 เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch POE ที่หอพักสุรนิเวศ 5 และอาคารเครื่องมือ 9

16 31 มี.ค.64 เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch POE ที่อาคารบรรณสาร 2 จ านวน 2 ตัว



วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 310 คน

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) 

(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

ที่มา (ise) https://203.158.4.207



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

1

2

3

4

6

9 มี.ค.64 ตรวจพบ Access Point หอพักสุร
นิเวศ 5 ไม่สามารถใช้งานได้ 1 ตัว  ท าการ
เปลี่ยนทดแทนตัวที่ช ารุดหน้าห้อง 5345

12 มี.ค.64 ตรวจพบ Access Point หอพักสุรนิเวศ 
10 ไม่สามารถใช้งานได้ 1 ตัว  ท าการท าการ 
Restart Accesss Point และ check cable

17 มี.ค.64 เปลี่ยน ap ที่หอ S5 เนื่องจากตรวจสอบ
พบมดเข้าท ารังในอุปกรณ์ ท าให้อุปกรณ์ได้รับความ
เสียหาย ได้ท าการฉีกยาก าจัดมดแล้วในเบื้องต้น 

2 มี.ค.64 ตรวจสอบจุดกระจายสัญญาณระบบ
เครือข่ายไร้สาย ที่แลปธรณี F4 เรียบร้อยแล้ว  -
ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนจัดหาอุปกรณ์ AP เพื่อติดตั้ง
เพิ่มเติมให้หน่วยงาน (คาดว่าภายในปีงบประมาณ 
2564) ทั้งน้ีได้ประสานงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อทราบแล้ว 

3 มี.ค.64 ตรวจพบ Access Point หอพักสุรนิเวศ 
5 ไม่สามารถใช้งานได้ 1 ตัว AP-S5-[62#144]-
5329 ท าการถอดกลับเนื่องจากปัญหามด หากท า
การติดตั้งตัวใหม่ทดแทนก็จะเกิดปัญหาเดิมๆอีก

7 18 มี.ค.64 รับแจ้งสัญญาญ Wifi หลุดบ่อยและ
ค่อนข้างอ่อน ห้องพักอาจารย์และโถงโดยรอบห้อง 
F9131  จะสามารถติดตั้ง Access Point ได้ประมาณ
เดือนมิถุนายน 64 หรือรองบประมาณ ปี 2565

8 19 มี.ค.64 ตรวจสอบจุดกระจายสัญญาณ wifi ที่
ห้องเรียน PBL จ านวน 12 ห้อง ที่อาคารเทพรัตน์วิทย
รักษ์ (F12) -อยู่ในข้ันตอนจัดหาอุปกรณ์ AP เพื่อติดตั้ง
เพิ่มเติมให้หน่วยงาน (คาดว่าภายในปีงบประมาณ 
2564) ทั้งน้ีได้ประสานงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อทราบแล้ว 

5 16 มี.ค.64 ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ wifi รองรับ
การใช้งานสตง. ณ อาคารคลังเก็บเอกสาร  1จุดเรียบร้อย
แล้ว



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

9

10

22 มี.ค.64 ตรวจพบ Access Point หอพัก S5 และS14 ไม่สามารถใช้งานได้ S5 ท าการถอดกลับ
เนื่องจากปัญหามด S14 ถอดตัวเสียและติดตัวใหม่ทดแทน

24 มี.ค.64 ตรวจพบ Access Point S15 ไม่สามารถใช้งานได้ แก้ไขโดยเข้าหัวสายใหม่



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย
Internet Gateway Traffic



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

ที่มา http://idm.sut.ac.th/admin



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย
จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi

https://203.158.4.211



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-IoT จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Guest



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย
สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด

แบ่งตาม ssid สถิติย้อนหลัง 1 เดือนสรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless สูงสุด 14,200 คน/วัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต่ าสุด 4,547 คน/วัน 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉลี่ย 9,727 คน/วัน



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
1 1 มี.ค.64 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HCI11,12 ค้าง (server กลุ่ม DR-site) จึงได้เข้าไปท าการแก้ไขที่ DR-Site ณ. ร.พ.

มหาวิทยาลัย ในวันที่ 4 มีนาคม 64 โดย format hci 11 ใหม่ และท าลาย group harddisk กลุ่ม v san เพื่อแก้ไข
อาการ pink screen ของ server ,ส่วน hci12 ด าเนินการ reboot server ใหม่ท าให้สารมารถใช้งานได้ตามปกติ 

5

2

6 มี.ค.64 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลุ่ม mis-cluster ค้างจ านวน 4 ตัว พร้อมกัน มีผลกระทบระบบสารสนเทศ ท าให้ไม่
สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เจ้าหน้าที่ได้ท าการ reboot ระบบใหม่ท าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

4 มี.ค.64 จดัสรรเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายส าหรับจัดตั้งศูนย์สอบวดัระดับภาษาจีน (HSK & YCT) 203.158.3.34, CPU
2 vcpu, Memory 4 gb, Disk C: 100 /D: 200 Gb,ระบบปฏิบัติการ : Windows server 20164

2 มี.ค.64 ย้าย webhosting ของหน่วยงานส่วนกิจการนานาชาติ เนื่องจากมีความต้องการรันบน php7.3

3 2 มี.ค.64 จัดสรรเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับจัดท าระบบสารสนเทศส่วนอาคาร IP 203.158.3.33, CPU 2 vcpu,
Memory 4 gb,Disk 60 Gb,ระบบปฏิบัติการ : ubuntu 18 (64 bit)

6 8 มี.ค.64 บริษัทเข้ามาด าเนินการ MA อุปกรณ์ storage hp-store easy เนื่องจากตรวจสอบพบ harddisk 1 ลูกท างาน
ผิดปรกติ



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
7 10 มี.ค.64 จดทะเบียน dns : sso.sut.ac.th ส าหรับศูนย์นวัตกรรมฯ -อนุญาติให้สามารถส่งเมลล์ผ่านระบบเมลลเ์กตเวย์

เรียบร้อยแล้ว

11

8

15 มี.ค. 64 ต่ออายุ crl-list ระบบ Intermediate server

12 มี.ค.64 ปรับตั้งค่าเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการอณูเทคโนโลยีชีวภาพ mylab.sut.ac.th ส าหรับใช้งานเว็บไซต์แบบ SSL.10

12 มี.ค.64 จัดสรรหมายเลข ip address, vpn account ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส านักแพทย์ (โดยเครื่อง
ตั้งอยู่ที่ F9) ส าหรับการจัดท าศูนย์สอบของส านักแพทย์

9 12 มี.ค.64 ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือขา่ย ตามที่หน่วยงานโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลรูปแบบใหม่ ร้องขอข้อมูลทุจริตการสอบ

12 16 มี.ค.64 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HCI10 ค้าง (server กลุ่ม datacenter2) จึงได้ท าการ reboot ระบบใหม่ ทั้งน้ีไม่มี
ผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
13 17 มี.ค.64 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HCI9 (server กลุ่ม datacenter2)  และ HCI13 ค้าง (server กลุ่ม DR-Site) จึง

ได้ท าการ reboot ระบบใหม่ ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ

17

14

19 มี.ค.64 ด าเนินการจัดสรร suthpcc account จ านวน 6 account (นศ.สาขาวิชาเคมี ในความดูแล ศ.ดร.กฤษณะ สาคริก)

19 มี.ค. 64 เพิ่ม internet accout ส าหรับนศที่เข้ามาใหม่ (เทอม 3) จ านวน 71 ราย เรียบร้อยแล้ว16

17 มี.ค.64 จัดสรร vpn account  1 account ส าหรับผู้พัฒนาระบบสารสนเทศของหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์

15 19 มี.ค.64 ด าเนินการ patch เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย hci เพื่อ upgrade firmware ทั้งน้ีไม่กระทบระบบสารสนเทศ 

18 20 มี.ค. 64 ท าการ recovery ข้อมูล mailbox ผู้ใช้งาน 1 account เนื่องจากผู้ใช้งานท าเอกสารหายระหว่าง การ sync 
mail จาก Microsoft outlook 

19 23 มี.ค.64 เพิ่ม internet accout ส าหรับนศที่เข้ามาใหม่ (เทอม 3) จ านวน  38 ราย เรียบร้อยแล้ว



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
20 25 มี.ค.64 งานเปลี่ยนอุปกรณ์ Firewall

i. เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟวอล์
ii. ทดสอบการใช้งาน ระบบทะเบียนนักศึกษา (REG)
iii. ทดสอบการใช้งาน ระบบการเงินและบัญชี (Finance)
iv. ทดสอบการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานศนูย์บริการการศึกษา (Inside REG)
v. ทดสอบการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานศูนย์บริการการศึกษา (Inside Finance)
vi. ทดสอบการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมทส (Intranet) / อินเตอร์เน็ต (Internet) เข้าใช้งานระบบ REG 
vii. ทดสอบระบบ VPN ส าหรับผู้ดูแลระบบ REG

21 25 มี.ค.64 ด าเนินการต่ออายุ certificate SSL ส าหรับระบบ sutmail

22 25 มี.ค.64 ด าเนินการแจ้งผู้ดูแลระบบ ของหน่วยงานภายในที่ขอให้งาน  certificate SSL ซึ่งจะหมดอายุเมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2564 ให้ด าเนินการต่ออายุ certificate ssl ให้แล้วเสร็จก่อนหมดอายุ



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
23 ด าเนินการจดทะเบียน subdomain : rds.ird.sut.ac.th และ api.ird.sut.ac.th เพื่อรองรับระบบสารสนเทศ 

สถาบันวิจัย

24 ด าเนินการจัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ ส าหรับงานประชุมวิชาการ  www.tmetc13.sut.ac.th

25 31 มี.ค.64 ด าเนินการจัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ใหม่ส าหรับ สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียแปซิฟิก (AUAP)



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

ด าเนการ
เรียบร้อย

internet account 32

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

25

vpn account 1

HPCC acount -

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) 1

Web Hosting Account (หน่วยงานภายใน) 1

Virtual Application & Desktop 7

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 24 account
• google App account (@g.sut.ac.th) 24 account

ปิดบัญชี internet account ดังนี้
จ านวน

account
หมายเหตุ

2 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)

เพ่ิม internet accout ส ำหรับนศทีเ่ข้ำมำใหม่ (เทอม 3) จ ำนวน  109 รำย 



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
1 15 มี.ค. 64 ติดตามงานจัดจ้างปรับปรุงสายเคเบิลโทรศัพท์กลุ่มบ้านพักบุคลากร  มีการด าเนินงานแล้วเสร็จ

2 วันที่ 17-19 มีนาคม 2564  ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ Cisco Voice Gateway 310 ของงบประมาณประจ าปี 2564
เปลี่ยนทดแทนระบบโทรศัพท์เดิมดังน้ี

No. S/N ครุภัณฑ์ สถานที่ติดตั้ง
1 FGL2503L97Y 7440-052-40/64/00001 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9
2 FGL2503L96F 7440-052-40/64/00002 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9
3 FGL2503L98J 7440-052-40/64/00003 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9
4 FGL2503L97H 7440-052-40/64/00004 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9
5 FGL2503L980 7440-052-40/64/00005 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9
6 FGL2503L98G 7440-052-40/64/00006 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9
7 FGL2503L96X 7440-052-40/64/00007 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9
8 FGL2503L982 7440-052-40/64/00008 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10
9 FGL2503L990 7440-052-40/64/00009 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10
10 FGL2503L96K 7440-052-40/64/00010 อาคารสถานกีฬาและสุขภาพ
11 FGL2503L981 7440-052-40/64/00011 อาคารสถานกีฬาและสุขภาพ



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
สรุปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ 

http://203.158.4.80/telephone



สรุปการด าเนินการอื่นๆ

- รายงานความเสี่ยง ระดับโครงการของฝ่ายฯ , ระดับหน่วยงาน , ระดับมหาวิทยาลัย (สิ้นไตรมาส 2)

- จัดท าแผนการด าเนินงานฝ่ายโครงสร้าง งานโครงการ-จุดสิ้นสุด -งบประมาณที่ใช้ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจ าเดือนมีนาคม 2564 )

- จัดท ารายละเอียดการจัดจ้างซ่อมและปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Cable) 1 ระบบ

- จัดท ารายละเอียดการจัดจ้างซ่อมสายเคเบิใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Cable) อาคารโรงเพาะฟัก ฟาร์ม มทส.

- จัดท าวาระประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 
1/2564

- จัดท าเอกสารประกอบค าของบประมาณจากส านักงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่งส่วนแผนงาน

- จัดท ารายชื่อผู้ครอบครองครุภัณฑ์ของฝ่าย ตามมติที่ประชุมคณะท างานส ารวจครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2564

- ส่งเอกสารใบถือครองครุภณฑ์ ให้ผู้ครอบครองเซ็นต์เอกสารก ากับ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ี
อยู่ในความดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์

- รายงานผลการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายหน่วยประสานงาน มทส.-กทม.

0



สรุปการด าเนินการอื่นๆ

- รายงานผลในระบบ PBM ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564

- รายงานผลการด าเนินไตรมาส2 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามมติสภามหาวิยาลัยและ
คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย (แบบฟอร์ม สสม.1-2 และ สสม.1-3)

- จัดท ารายละเอียดการซื้อซิมโทรศัพท์เคลื่อนท่ี จ านวน 1 ระบบ

- ตรวจรับบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบบริหารจัดการ จ านวน 1 ระบบ

- รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA)
ครึ่งรอบแรกปีงบประมาณ 2564 (ฝ่ายโครงสร้างฯ)

0



ภัยคุกคามระบบเครือขา่ย



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

Thread (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

Critical High and Medium Intrusions TimelineIntrusions By Severity



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

Critical Severity IntrusionsIntrusions By Types



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

Medium Severity IntrusionsHigh Severity Intrusions



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

Intrusion SourcesIntrusion Victims



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

Intrusions Blocked


