
รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ฝ่ายโครงสร้างพืนฐานและบริการคอมพิวเตอร์



สรุปการดําเนินการ

ระบบเครือขาย SUTnet

ระบบเครือขายไรสาย

ระบบ Internet Data Center

ระบบ โทรคมนาคม



สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
ลาํดับที่ การดําเนนิการบนระบบเครือขาย SUTnet

1 1 ส.ค.64 เกิดเหตุไฟฟาอาคารวิจัยดับ – มาไมครบเฟส 2ครั้งเมื่อเวลา 02.43 น. และเวลา 03.43 น. ทําใหสถานะเครื่อง 

generator error ทําใหเครื่อง gen ไมสามารถทํางานไดตามปรกติ  สงผลใหระบบเครือขายไมสามารถทํางานได แกไขแลว

เสรจ็เมื่อเวลา 8.30 น.

2 3 ส.ค.64 สาย patch fiber แปลงกัญชาชํารุด นําสาย patch fiber เปล่ียนทดแทนเรียบรอยแลว

3 3 ส.ค.64 ups ท่ีหอพกั s2 ทํางานผิดปรกติ ไมจายไฟเพ่ือเล้ียงอุปกรณ จึงทําการ by pass ไมผาน ups ช่ัวคราว และนํา ups 

กลับมาตรวจสอบท่ีศูนยคอมพิวเตอร

4 3 ส.ค.64 ตรวจสอบ link อาคารสุรพัฒน 2 และ เทคโนธานีปญหา fiber

5 4 ส.ค.64 ตรวจสอบพบ access point down 2 ตวั down ท่ี s4 และ b1 นําตัวสาํรองเปล่ียนทดแทนเรยีบรอยแลว

6 6 ส.ค. 64 เกิดเหตุไฟฟาอาคารวิจัยดับ ต้ังแตเวลา 11.00-12.40 น. 

7 7 ส.ค. 64 ระบบเครือขาย F11 ไมสามารถใชงานไดช่ัวคราว เนื่องจาก เบรกเกอรระบบไฟของอาคาร ทริป เจาหนาที่ทําการ

แจงสวนอาคารเพื่อตรวจสอบแกไขเรียบรอยแลว

8 13 ส.ค. 64 เช่ือมตอ ระบบไฟฟาดจิิตอลของสวนอาคารฯ เขากับระบบเครือขาย แบบออนไลน ที่ R7



สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
ลําดับที่ การดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet

9 19 ส.ค. 64 เปลี่ยนอุปกรณ switch ที่อาคาร 80 พรรษา ทดแทนตัวที่ชํารุด

10 19 ส.ค. 64 ระบบเครือขาย-ระบบโทรศพัท F11 ไมสามารถใชงานไดช่ัวคราว เน่ืองจาก เบรกเกอรระบบไฟของอาคาร 

ทริปอกีครั้ง เจาหนาที่ทําการแจงสวนอาคารเพ่ือตรวจสอบแกไขเรียบรอยแลว

11 6 ส.ค. 64 จัดสรร static ip สาํหรับ professor James. – config ระบบเครือขายและ config ip คอมพิวเตอร เพ่ือสงขอมูล

งานวิจยั ผานระบบเครือขาย (แบบ static ip) 

12 27 ส.ค. 64 แกไขปญหา Switch ที่อาคาร F9 ช้ัน 4 ไมทํางาน

13 29 ส.ค.64 สวนอาคารดับไฟต้ังแตเวลา 13.00-14.15น. ทาํใหระบบเครอืขายอาคารบริหาร, วิขาการ, วิจัย, โรงเรียนสุรวิวัฒน 

ไมสามารถใชงานไดช่ัวคราว 

14 30 ส.ค.64 ตรวจสอบพบไฟดบัท่ีเรอีนพักบุคลากร r 7ดับ ต้ังแตเวลา 02.30น. ซ่ึงเปนโหนดกระจายสัญญาณระบบเครือขาย ทาํ

ใหระบบเครือขาย –ระบบเครือขายไรสาย รวมถึง adsl กลุมเรือนพัก-บานพักบุคลากร ใชงานไมไดช่ัวคราว 

15 31 ส.ค.64 หลังจากไฟดับ พบอาการเบรกเกอรภายในหองเครอขายของอาคาร r7  ทริป เนื่องจากไฟเกินกระแส ทําใหระบบ

เครือขายใชงานไมไดตามไปดวย ดําเนินการประสานงานสวนอาคารทําการเปล่ียนเบรเกอรตัวใหมเรยีบรอยแลว



วิธีการ จํานวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 278 คน

รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขาย (LAN) 

(ไมรวมหองปฏิบตัิการคอมฯ)

ที่มา (ise) https://203.158.4.207



สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย
ลําดับท่ี การดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย

1 2 ส.ค.64 เปล่ียน access point ที่มีปญหา ท่ีอาคารเรียนรวม (ระบบเชา)

2 2 ส.ค.64 เปล่ียน Access Point ที่หอพัก S15 หอง D102 (ระบบเชา)

3 3 ส.ค.64 นํารั่วใสaccess point ที่อาคาร f9 ทําการถอดอุปกรณ access point ออกชั่วคราว และไดทําการแจงสวนอาคาร

เพ่ือแกไขอาการน้ํารั่วเรยีบรอยแลว

4 5 ส.ค.64 ติดตั้ง Access Point ที่หอพัก S16 หนาหอง C102 (ระบบเชา)

5 5 ส.ค.64 เปล่ียน access point ที่มีปญหา ท่ีหอพกั (ระบบเชา)

6 6 ส.ค.64 เปล่ียน Access Point ที่หอพัก S2 โถงทางเดินช้ัน 2 (ระบบเชา)

7 9 ส.ค.64 เปล่ียน Access Point ที่ อาคาร s7,s16 ทดแทนตัวท่ีชํารุด (ระบบเชา)

8 13 ส.ค.64 ดําเนินการปดสัญญาณ AIS Wifi เนื่องจากบริษัทหมดสญัญาเชากับมหาวิทยาลัย

9 15 ส.ค.64   upgrade version software ของอุปกรณ wifi controller เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ

10 17 ส.ค.64 เปลี่ยน Access Point ที่ อาคาร F7 จํานวน 5 ตัวเน่ืองจากเปนรุนเกา ไมรองรบัหลังจากทําการ Upgrade 

Controller

11 18 ส.ค.64 เปลี่ยน Access Point ที่สํานักงานแปลงปลูกกัญชา



สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย
ลําดับท่ี การดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย

12 24 ส.ค.64 แกไขระบบ wifi โรงเรียนสุรวิวฒัน

13 25 ส.ค.64 Update เว็บไซตแผนที่ Access Point

14 25 ส.ค.64 ตรวจเช็คพบ AP ท่ี F6/1 ไมทํางานเนื่องจากกระแสไฟฟาดับทําให switch SG350-10MP เปลี่ยนคา config เปน 

trunk ทําให AP ไม register ท้ังน้ีไดแกไขคา config เรียบรอยแลวทาํให AP register กลับมาทํางานอีกครั้ง

15 26 ส.ค.64 แกไขระบบ wifi อาคารเกษตรวิวัฒนฟารม

16 30 ส.ค.64 ระบบเครือขายไรสาย กลุมเรือนพัก-บานพักบุคลากรใชงานไมไดชั่วคราว จากเหตุไฟดบัท่ีเรอีนพักบุคลากร r 7 

02.30น. -17.00น.

ซ่ึงเปนโหนดกระจายสัญญาณระบบเครือขาย ทําใหระบบเครือขาย –ระบบเครือขายไรสาย รวมถึง adsl กลุมเรือนพัก-บานพัก

บุคลากร ใชงานไมไดชั่วคราว 



รายงานการใชงานระบบเครือขาย

Internet Gateway Traffic



รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขายไรสาย  
สรุปสถิติจํานวนผูใชงานผานระบบ wireless ท้ังหมด

แบงตาม ssid สถิตยิอนหลัง 1 เดือนสรปุปริมาณผูใชงานตอวัน

 ผูใชงานผานระบบ wireless สูงสดุ 4,577 คน/วัน

 ผูใชงานผานระบบ wireless ต่ําสุด 3,271 คน/วัน 

 ผูใชงานผานระบบ wireless เฉล่ีย 4,068 คน/วัน



สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
ลําดับที่ การดําเนินการบนระบบ Internet Data Center

1 1 ส.ค.64  อาคารวิจัยมีเหตุไฟดับ 2 ครั้ง โดยเมื่อเวลา 02.43 น. ระบบเครื่องสํารองไฟ (UPS) และเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง 

(Generator) สามารถทํางานตามปรกติ และไฟดับอีกเปนครั้งที่สอง เมื่อเวลา 03.43 น. เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองไมสามารถทํางานแบบ

อตัโนมัติไดตามปกต ิและแสดงสถานะ error ทั้งนี้ รปภ.อาคารวิจัย ตองเปดการทํางานเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองแบบ manual ทําใหมี

ไฟเลี้ยงระบบภายในหอง internet data center แตมีเครื่องแมขายที่อยูภายในหอง internet data center บางตัวไมทาํงาน ซ่ึงคาดวา

ระบบเครื่องสาํรองไฟบางตัวอาจจายกระแสไฟจนหมด จึงทําใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายดับไปบางสวน ทั้งนี้สงผลใหระบบสารสนเทศไม

สามารถใชงานได แกไขระบบ idc แลวเสร็จเมื่อเวลา 10.00น.

2 2 ส.ค.64 แกไขปญหาระบบ vsan มี inaccessible object

3 2 ส.ค.64 หารือการแกไขปญหาระบบแอร และระบบเครื่องสํารองไฟกับสวนอาคาร 

4 3 ส.ค.64 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสถาบันวิจัย hard disk เต็ม ทําการจัดสรรพืน้ท่ีเก็บขอมูลgเพิ่ม จาก 80Gb เปน 200 Gb เรยีบรอย

แลว

5 4 ส.ค.64 แกไขเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย hci 11 มีอาการคางไมสามารถใชงานไดตามปกติ –ไมกระทบระบบสารสนเทศ

6 6 ส.ค. 64 เกิดเหตุไฟฟาอาคารวิจัยดับ ต้ังแตเวลา 11.00-12.40 น. เครื่องสํารองไฟสามารถจายไฟไดตามปกติ แตระบบเครื่องปรับอากาศ

หอง internet data center ทริป แตเจาหนาที่สามารถแกไขปญหาได จึงไมกระทบระบบสารสนเทศ

7 8 ส.ค. 64 เพิ่มฐานขอมลูบนระบบ mysql server และเพิ่มสิทธ์ิผูใชงานสําหรับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

8 8 ส.ค. 64 ดาํเนินการจดทะเบียนโดเมน precisionirrigation.sut.ac.th สําหรับระบบสารสนเทศสํานกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร



สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
ลําดับท่ี การดําเนนิการบนระบบ Internet Data Center

9 10 ส.ค. 64 เกิดเหตุไฟฟาอาคารวจิัยดับ เวลา 8.20 น. (2นาที) เครื่องสํารองไฟสามารถจายไฟไดตามปกติ จึงไมกระทบระบบสารสนเทศ

10 10 ส.ค. 64 สรางอเีมลแผนก สําหรับงานบริการ Telemedicine โรงพยาบาลมหาวทิยาลัย จํานวน 7 account

11 11 ส.ค. 64 จากเหตุไฟดับบอยครั้ง ทําให hp storage มี hard disk เสีย 1 ลูก บริษัท MA นํา hard disk ลูกใหมเปลี่ยนทดแทน

เรียบรอยแลว

12 13 ส.ค. 64 แกไขเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย hci 10 มีอาการคางไมสามารถใชงานไดตามปกติ –ไมกระทบระบบสารสนเทศ

13 13 ส.ค. 64 แกไขระบบ backup sutmail เนื่องจากไดรับผลกระทบจากไฟดับทําใหระบบ backup sutmail ไมทํางาน

14 14 ส.ค. 64 แกไขเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย hci 43 มีอาการคางไมสามารถใชงานไดตามปกติ –ไมกระทบระบบสารสนเทศ

15 15 ส.ค. 64 ตออายุ crl-list เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย intermediate server

16 16 ส.ค. 64 จัดสรร email account 50 account สําหรับศูนยนวตักรรม เพ่ือลงทะเบียนระบบ zoom

17 17 ส.ค. 64 จัดสรร certificate web server สําหรับศูนยบรรณสาร จํานวน 3 เครื่อง

18 17 ส.ค. 64 แกไขระบบ vdi เนื่องจากไดรับผลกระทบจากไฟดับ

19 19 ส.ค. 64 เว็บไซตเทคโนธานี ถูกฝง script phishing เน่ืองจากการเปด permission ไมเหมาะสม กําการแกไขและแจง webmaster 

ทราบแลว

20 9 ส.ค. 64 แกไขเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย hci 7 มีอาการคางไมสามารถใชงานไดตามปกติ –ไมกระทบระบบสารสนเทศ



สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
ลําดับท่ี การดําเนนิการบนระบบ Internet Data Center

21 29 ส.ค. 64 

-สวนอาคารทําการดับไฟอาคารวิจัย  ท้ังน้ี ระบ UPS  generator  และ ระบบปรับอาดาศหอง datacenter ทํางานปกติ

-จัดเจาหนาทีส่แตนบาย 1 ทานรองรบัการดูแลระบบ – ประสานงานรปภ. และชางไฟ

22 ปดบัญชี internet account ช่ัวคราว 7 ACCOUNT



สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
สรุปจํานวนผูขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังน้ี

ดําเนการ

เรียบรอย

internet account 54

email account (SUTMail) 

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

32

vpn account 13

HPCC acount -

Web Hosting Account (สวนบุคคล) 4

Web Hosting Account (หนวยงานภายใน) -

Virtualization Desktop Infrastructure (VDI) 5

ปดบัญชี internet account ดังน้ี

จํานวน 

account

หมายเหตุ

7 ปดช่ัวคราว (โดน hack email account) (ควบคมุได)



สรุปการดําเนินการบนระบบโทรคมนาคม

ลําดับที่ การดําเนินการบนระบบโทรคมนาคม

1 ตรวจสอบคาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่หมายเลข 0934713730 ซ่ึงมีใบแจงหน้ีเรียกเก็บมายังมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไมพบการจัดซ้ือผาน

ศูนยคอมพิวเตอร

2 9 ส.ค. 64 ตดัถายและเพ่ิมหมายเลขโทรศัพทอาคารอเนกประสงค ท้ังหมด 13 หมายเลข

3 18 ส.ค. 64 ประสานงานเขาซอมโทรศัพทของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 19 ส.ค. 64 ประสานงานระบบสื่อสารอาคารอุทยานวิทยาศาสตร

5 20 ส.ค. 64  ติดตอประสานงานเก็บเครือ่งโทรศัพทงาน กองอํานวยการสอบ ที่อาคารศูนยบรกิารฯ

6 27 ส.ค. 64 ตรวจสอบการยายอุปกรกลับของบริษัท UIH



http://203.158.4.80/telephone

สรุปการดําเนินการบนระบบโทรคมนาคม
สรุปคาใชจายโทรศัพทของหนวยงานตางๆ 



สรุปการดําเนินการอื่นๆ
ลําดับที่ การดําเนนิการอ่ืนๆ

1 รายงานความคืบการดําเนินงานหนาความเส่ียง ไตรมาส 3 / แผนความเสี่ยง 65 แกคณะทํางานความเสี่ยงของศุนยคอมพิวเตอร

2 ประชุมหารือการวาง layout พื้นที่สํานักงานศูนยคอมพิวเตอร อาคารดิจิตอล

3 ตรวจรับ e-bidding การเชาวงจร internet ของมหาวิทยาลัย

4 ประชุมรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซ้ือเซิรฟเวอรและอุปกรณเครือขาย (งบแผนดิน) ในวันพฤหัสบดีท่ี 5 

สงิหาคม 2564

5 จัดทํารายงานการประชุม หารือปญหาระบบไฟฟา ระบบเครื่องปรับอากาศ และเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง สําหรับหองเครือขายหลัก 

(Internet Data Center)

6 สงขอมลู การติดต้ัง access point 250 ตัว  ของโครงการ digital infra เฟส 3  (งบประมาณ 2564) และการคิดตนทุนตอหนวย ฝาย

บริหารงานท่ัวไป

7 จัดทํารายช่ือผูครอบครองครุภัณฑ-ฝายโครงสรางฯ

8 จัดทําแบบฟอรมออนไลน บริษัทคูคาศูนยคอมพิวเตอร 



สรุปการดําเนินการอื่นๆ
ลําดับที่ การดําเนินการอ่ืนๆ

9 ยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี 1063/2564 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 

จัดซ้ือเซิรฟเวอรและอุปกรณเครือขาย และจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการใหม 7 คําสั่งดังน้ี
• 1. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 

ตําบลสรุนาร ีอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 ชุด

• 2. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 2 kVA 

ตําบลสรุนาร ีอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  2 ตัว

• 3. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซ้ือ เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 3 kVA 

ตําบลสรุนาร ีอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ตัว

• 4. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซ้ืออุปกรณ Switch 24 Port 

100/1000 Mbps ตําบลสุรนาร ีอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสมีา 6 ตวั

• 5. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซ้ือชุดตู Rack Cabinet 15U ตําบลสุร

นารี อําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา 2 ตู

• 6. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซ้ือชุดตู Rack Cabinet 27U ตําบลสุร

นารี อําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา 2 ตู

• 7. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซ้ือระบบเซิรฟเวอร AD (Computer 

LAB AD Server) สําหรับจัดการระบบคอมพิวเตอรหองเรียนและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตําบลสุรนารี อาํเภอเมอืง

นครราชสมีา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ



สรุปการดําเนินการอื่นๆ
ลําดับที่ การดําเนนิการอ่ืนๆ

10 ใหขอมูลที่เก่ียวของกับฝายฯ ในรายงาน TQA (หมวด 2 กลยทุธ)

11 แกไขขอมูลลบประมาณประจําป 2565 ตามนโยบายปรบัลดงบประมาณจากสวนกลาง

12 ตรวจสอบพื้นที่งานปรับปรงุหอพัก s11

13 ตรวจสอบพื้นที่งานปรับปรงุสุรสัมนาคาร

14 จัดทําคําส่ังซ้ือสายไฟฟา IEC53 VCT ชนิดสายกลม 3 แกน

15 พัฒนาเวบ็ไซตงานประกันคุณภาพ (QA)

16 แกไข-งานพัฒนาระบบครภัุณฑศุนยคอมพิวเตอร

17 งานพัฒนาเว็บไซตใหมฝายโครงสราง



สรุปการดําเนินการอื่นๆ
ลําดับที่ การดําเนนิการอ่ืนๆ

18 ประสานงานติดตามงานระบบสื่อสาร งานพ้ืน RaiseFloor อาคารดิจิทัล

19 ประชุม Site Meeting บริษัทผูรับเหมาขอสงงวดงานที8่ อาคารดิจทิัล

20 ติดตามงานเดินทอรอยสายใตดินระบบสื่อสาร และความกาวหนางานระบบส่ือสารอาคารดิจิทัล

21 ประชุมหารือขอสรุป การจัดสง computer ลาชา บริษัท trio

22 ประสานงานการขอคืนคาโทรศัพทหนวยงานวิสาหกิจ จากเทคโนธานี

23 ใหขอมูล block chain ผูบริหาร เพื่อประกอบการตัดสินใจทําบันทึกความเขาใจ (MOU)



ภัยคุกคามระบบเครือขาย



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : Fortinet
 (ขอมลู 1 เดือนยอนหลัง)

https://203.158.4.195

การใชงาน Application (Top10)

และ block โดย อุปกรณ firewall next gen

Threats (top 10) ที่แพรระบาดภายในมหาวิทยาลัย 



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : Fortinet 
(ขอมลู 1 เดือนยอนหลัง)

Critical High and Medium Intrusions TimelineIntrusions By Severity



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : Fortinet 
(ขอมลู 1 เดือนยอนหลัง)

Critical Severity IntrusionsIntrusions By Types



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : fortinet 
(ขอมลู 1 เดือนยอนหลัง)

Medium Severity IntrusionsHigh Severity Intrusions



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : fortinet 
(ขอมลู 1 เดือนยอนหลัง)

Intrusion SourcesIntrusion Victims



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : fortinet 
(ขอมลู 1 เดือนยอนหลัง)

Intrusions Blocked



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : Fortinet
 สาํหรับโซน REG และ Finance

Top Applications by SessionsTop Applications by Bandwidth



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : Fortinet
 สาํหรับโซน REG และ Finance

Intrusion Victims

Intrusions Detected



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : Fortinet
 สาํหรับโซน REG และ Finance

Top Sources of SSL VPN Tunnels by Bandwidth

Intrusion Sources



การยับย้ังการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อปุกรณ Next Gen Firewall : Fortinet
 สาํหรับโซน REG และ Finance

Events by DateEvents by Severity


