
รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ก.ย.64
ฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐานและบริการคอมพิวเตอร์



สรุปการด าเนินการ

ระบบเครือข่าย SUTnet

ระบบเครือข่ายไร้สาย

ระบบ Internet Data Center

ระบบ โทรคมนาคม



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

1 1 ก.ย.64 ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายฯ ที่อาคารส่วนกิจการนักศึกษาไมส่ามารถใช้งานได้ พบว่าไม่มีสัญญาณ
เครือข่ายฯ มาจาก node สถานกีฬาฯ (FLRU)

2 1. ก.ย.64 ประชุม Site Meeting ผ่าน Zoom กับผู้รับเหมาและคณะผู้ควบคุมงาน เร่ืองระบบสื่อสารอาคารดิจิทัล

3 2 ก.ย.64 บริษัทผู้รับเหมาเข้าด าเนินการแก้ไขสาย fiber optic บริเวณโรงอาหาร S15 ท าให้ระบบเครือข่าย –ระบบเครือข่าย
ไร้สาย บริเวณโรงอาหารดอนตะวันสามารถใช้งานได้ตามปก

4 2. ก.ย.64 บริษัทผู้รับเหมาเข้าด าเนินการตรวจสอบแก้ไขสาย utp ช ารุดที่อาคารส่วนกิจการนักศึกษาเกา่

5 2 ก.ย.64 แก้ไข internet ใช้งานไม่ได้ที่ส่วนกิจการนักศึกษา (อุปกรณ์switch มีปัญหา)

6 6.ก.ย.64 แก้ไขปัญหา UPS ที่หอพัก 2

7 6 ก.ย.64 แก้ไขปัญหา Switch ที่หอพัก2 ส านักงานหอพัก7-8 อาคารเครื่องมือ6/1

8 7 ก.ย.64 บริษัทผู้รับเหมา MA ระบบปรับอากาศห้อง internet data center

9 7 ก.ย.64 บริษัทผู้รับเหมาเข้าด าเนินการซ่อมสาย fiber optic ที่ขาดระหว่างอาคารบริหารไปที่ ป้าย led ถนน304 เรียบร้อย
แล้ว

10 7 ก.ย.64 แก้ไข switch อาคารเกษตรภิวัฒน์ ฟาร์มมหาวิทยาลัย

11 9 ก.ย.64 เข้าไปแก้ไข switch อาคาร F1 เตรียมความพร้อม Zoom



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

12 11 ก.ย.64 บริษัทผู้รับเหมาเข้าด าเนินการซ่อมสาย fiber optic ที่เชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทาลัย มาที่อาคารวิจัย 

13 12 ก.ย.64 ส่วนอาคารดับไฟอาคารวิจัย เมื่อเวลา 9.00 - 10.00น และ 15.30 – 16.00น. –ไม่มีผลกระทบระบบเครือข่ายและ 
internet data center

14 13 ก.ย.64 เข้าประชุม Site เกี่ยวกับห้องส านักงานฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐานและตดิตามความก้าวหนา้งานระบบสื่อสารอาคารดิจิทัล

15 13 ก.ย.64 เดินสาย LAN ที่อาคารกัญชา 3 จุด

16 14 ก.ย. 64 ตรวจพบสาย fiber optic บริเวณสุรสัมมนาคาร 2 (หอพักบัณฑิตศึกษา) แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ และอยู่ระหว่างการ
ซ่อมแซม

17 14 ก.ย. 64 ด าเนินการ Config Router เพ่ือรองรับการเช่ือมต่อสัญญานกับ 3BB

18 16 ก.ย.64 ประชุมตรวจรับงานงวด8 อาคารเทคโนโลยีดิจิตอล

19 16 ก.ย.64 แก้ปัญหาระบบเครือข่าย F9 ชั้น 4 ใช้งานไม่ได้

20 16 ก.ย.64 จัดเตรียมสาย LAN ความยาว 50 เมตร จ านวน 1 เส้น เพื่อให้ BORON น าไปใช้งานเช่ือมต่อเครื่องสแกนที่ประตูเข้า-
ออกของอาคาร

21 17 ก.ย.64 แก้ไข switch มีปัญหาที่ส านักงานหอพัก 7-8



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

22 19 ก.ย.64 ตรวจสอบพบระบบไฟ overload และระบบไฟทริป บริเวณอาคาร24 ชม. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มีผลให้ switch  
ไม่มีไฟหล่อเลี้ยงอุปกรณ์เมื่อเวลา 22.00 น. มีผลกระทบท าให้ระบบเครือข่ายบริเวณโซนโบรอน โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงก าจัดขยะไม่
สามารถใช้งานระบบเครือข่าย-ระบบเครือข่ายไร้สายได้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแก้ไขระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21กันยายน 2564 
ระบบเครือข่ายจึงสามารถใช้งานได้ปกติ

23 19 ก.ย.64 ตรวจสอบพบไฟดับที่อาการบรรณสาร1-2 ทให้ระบบเครือข่ายบริเวณดังกล่าวใช้งานม่ได้ชั่วคราว ตั้งแต่วเวลา8.00-
11.00น.

24 22 ก.ย.64 ตรวจสอบระบบเครือข่ายภายลังจากการปรับปรุงอาคารกาญจนาภิเษก เทคโนธานี – ท าการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(patch fiber) จากเทคโนธานีเรียบร้อยแล้ว

25 23 ก.ย.64 บริษัทผู้รับเหมาเข้าด าเนินการซ่อมสาย fiber optic บริเวณสุรสัมมนาคาร 2 (หอพักบัณฑิตศึกษา)เรียบร้อยแล้ว

26 23 ก.ย.64 ประมาณราคางานเดินสาย F1 (F1123-F1130)เพ่ือบรรจุในแผนงานเดินสายปี 65

27 24 ก.ย.64 บริษัท true MA ระบบวงจร internet เวลา 1.00-4.00 น.

28 25 ก.ย.64 บริษัท 3BB ประสานงานเรื่องการเช่ือมต่อวงจร internet – เดินสาย fiber ภายในห้อง internet data center

29 27 ก.ย.64 บริษัท 3bb ด าเนินการเช่ือมต่อวงจร internet ของมหาวิทยาลัย

30 27 ก.ย.64 ตรวจสอบพบสาย fiber optic ขาดที่อาคารหอพัก S1 เช่ือมต่อไปยังอาคารอเนกประสงค์ ส่วนอาคารสถานที่ มีผลท าให้ 
อาคารอเนกประสงค์ส่วนอาคารสถานที่ใช้งานไม่ไดช้ั่วคราว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการประมาณราคา – แก้ไข



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

31 29 ก.ย.64 ส่วนอาคารท าการดับไฟ  9.00-10.00น. และ 10.00-14.00น. ท าให้บริเวณหอพัก S1-16,18 ส่วนกจิการนศ. ,งาน
ประปา,บ้านพักบุคลากร,งานรักษาความปลอดภัย ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ชั่วคราว



วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 323 คน

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) 
(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

ที่มา (ise) https://203.158.4.207



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

1 ก.ย.64 ต่อสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย AIS ตามสัญญาเช่า access point ของมหาวิทยาลัย (ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2564-31 กรกฎาคม 2566)

2 2 ก.ย.64 แก้ไขค่า Config ของ Access Point จาก static ให้เป็นรับ DHCP ในส่วนที่อยู่ในอาคาร  F9 F10 F11

3 3 ก.ย.64 ทดสอบ demo อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย aruba wireless solution เพ่ือ monitor แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย

4 3 ก.ย.64 จัดท าฐานข้อมูล Access Point เก็บคืนจากที่ถูกติดทดแทนดว้ยสัญญาเช่าปี 2564

5 6 ก.ย.64 Set ค่า Access Point ส าหรับติดตั้งทดแทนตัวที่เสยีที่  หอพัก S3 S5  S6 และ S15

6 8 ก.ย.64 ติดตั้งทดแทน AP ที่เสียหายบริเวณหอ 4,5,6,13,15

7 16 ก.ย.64 ตรวจสอบสัญญาณ Wifi ที่ส านักงานส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาคารวิชาการ 1

8 20 ก.ย.64 อบรมระบบทดสอบ demo อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย aruba wireless solution

9 21 ก.ย.64 config AP จ านวน 1 เครื่องเพ่ือน าไปติดตั้งแทนเครื่องเดิมที่สถาบันวิจัยฯ ชั้น 1 อาคารวิจัย พร้อมขยับจุดติดตั้งไป
ทางห้องประชุมฯ เพ่ือให้สัญญาณครอบคลุมพื้นที่ในห้องประชุมด้วย



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย
Internet Gateway Traffic



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย
สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด

แบ่งตาม ssid สถิติย้อนหลัง 1 เดือนสรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

• ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless สูงสุด 3,936 คน/วัน
• ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต่ าสุด 1,701 คน/วัน 

• ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉลี่ย 3,182 คน/วัน



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

1 1 ก.ย.64 ด าเนินการจัดสรร account (internet account) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสภา 3 account

2 1 ก.ย.64 ด าเนินการจัดสรร internet-Email account บัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมระบบ 13 account

3 1 ก.ย.64 ตรวจสอบพบ server sutmail cpu สูง, ท าการปิด service ที่ไม่จ าเป็นซึ่งจะช่วยลดการท างาน cpu

4 3 ก.ย.64 จัดสรร internet account และ email account ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 60 account

5 9 ก.ย.64 บริษัทผู้รับเหมา MA อุปกรณ์ดับเพลิง  FM200 ห้อง internet data center

6 9 ก.ย.64 ด าเนินการจัดสรรพื้นที่เว็บไซตส์หรับการจัดวาง iframe หน่วยงาน mis

7 9. ก.ย.64 ตรวจสอบการท างานของระบบเปิด-ปิดประตหู้องเครือข่ายหลักฯ เนื่องจากไม่ล็อคประตู

8 9 ก.ย.64 แก้ไข server สถาบันวิจัยส่งเมลล์ไม่ออก เนื่องจาก service mail ไม่ท างาน

9 10 ก.ย.64 จัดสรรสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูล เพ่ิมเติม ส าหรับ เทคโนธานี ส าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

10 13 ก.ย.64 ขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล server ศูนย์บรรณสารฯ  เครื่องแม่ข่าย sutir.sut.ac.th และเครื่องแม่ข่าย clrem-db.sut.ac.th 
เครื่องละ 200 GB

11 13 ก.ย.64 ประสานงาน นศ.ไม่สามารถ login เข้าระบบ reg ได้ มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล reg ได้ประสานงานให้เจ้าหน้าที่
ทราบแล้ว



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

12 14 ก.ย.64 ปิด account นศ. พ้นสภาพ-แจ้งจบการศึกษา- นศ.ที่มีสถานะส าเร็จการศึกษา

13 15 ก.ย.64 แก้ไข server ส่วนทรัพยากรบุคคล 203.158.3.29 ออก internet ไม่ได้

14 15 ก.ย.64 ปิด account พนักงานลาออก (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย) ประจ าเดือน กันยายน 2564

15 16 ก.ย.64 ตรวจสอบการใช้งาน และการรับส่ง Emil : lsu@sut.ac.th  ระว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564

16 17 ก.ย.64 แก้ไข configuration server ird.sut.ac.th ใช้งานฐานข้อมูลไม่ได้ผ่านระบบ open-vpn

17 17 ก.ย.64 แก้ไขปัญหา user ไม่สามารถเข้าใช้งาน บาง service ของ google workplace ได้ มีกฏการบังคับใช้จากเกณฑ์อายุ จาก google

18 17 ก.ย.64 ปิด account นักศึกษาที่ได้รับอนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาและพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา1/64 เพ่ิมเติม

19 20 ก.ย.64 จัดสรร certificate ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย coop-online.sut.ac.th

20 21 ก.ย.64 แก้ไข url http://sut.ac.th ชี้ไปที่เว็บไซต์หน้าแรกของมหาวิทยาลัย

21 22 ก.ย.64 จัดสรรสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูล เพ่ิมเติม ส าหรับส านักวิชาสาธารณสุข ส าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ิมเติม 4 ฐานข้อมูล

22 23 ก.ย.64 ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ec.sut.ac.th พบการเปิด permission ไม่เหมาะสม – และพบไฟล์แปลกปลอมบนระบบ –แจ้ง
เจ้าหน้าทีผู่้ดูแลทราบแล้ว

23 23 ก.ย.64 update ข้อมูลสถานะพนักงานผู้เกษียณอายุประจ าปีงบประมาณ 2564



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

24 27 ก.ย.64 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย hci 13 (DR-site) ค้าง แก้ไขด้วยการ restart เครื่องใหม่ ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ

25 29 ก.ย.64 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย hci 11,9,10 ค้าง แก้ไขด้วยการ restart เครื่องใหม่ ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบตอ่ระบบสารสนเทศ



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

ด าเนการ
เรียบร้อย

internet account 29

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

17

vpn account 2

HPCC acount -

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) -

Web Hosting Account (หน่วยงานภายใน) -

Virtualization Desktop Infrastructure (VDI) 2

ปิดบัญชี internet account ดังนี้

จ านวน
account

หมายเหตุ

4 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม

1 8.ก.ย.64 ประสานงานกับ ผู้รับเหมาอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ เร่ืองความคืบหน้าระบบสื่อสาร

2 13 ก.ย.64 แก้ไขโทรศัพท์ส านักเกษตร

3 15 ก.ย.64 แก้ไข FAX ส านักงาน CO-OP

4 27 ก.ย.64 จัดท าหนังสือขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนความถี่

5 28 ก.ย.64  จัดท าหนังสือคืนเงินค่าเลขหมายโทรศัพท์



http://203.158.4.80/telephone

สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
สรุปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ 



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
ล าดับที่ การด าเนินการอื่นๆ

1 ขอปรับแผนโครงการปรับปรุง wifi อาคารวิชาการ ส่งข้อมูลส่วนแผนงาน

2 ส่งข้อมูล email ผู้ใช้งาน ประจ าเดือน ก.ย.64 ส่งข้อมูล mis

3 ส่งข้อมูลการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทจุริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 เข้ารับฟังเทคโนโลยีBlockchain ของบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จ ากัด ที่มีชื่อว่า XChain

5 ตอบแบบประเมินตนเองตามแบบตรวจสอบการด าเนินการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศตามระเบียบมทส.

6 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมตขิองสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลยั โดยผู้อ านวนการศูนย์
คอมพิวเตอร์ (ไตรมาส4)

7 ประสานงานบริษัทคู่ค้า ขอใบเสนอราคา เพ่ือจักซื้อครุภัณฑ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ (งบประมาณแผ่นดิน 2565

8 ส่งรายการครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงระบบบรกิารเครือข่ายไร้สาย (Wifi) ประจ ากลุ่มอาคารวิชาการ 1) ส่วนแผนงาน

9 หนังสือถึงส่วนพัสด ุเร่ืองการตรวจสอบเอกสารงานจัดจ้างเดินสายสัญญาณระบบโทรศัพท์  ช่วงปีงบประมาณ 2336-2538

10 งานพัฒนาระบบครุภัณฑ์ศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม

11 พัฒนาระบบเว็บไซต์ QA งานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
ล าดับที่ การด าเนินการอื่นๆ

12 ประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 4/2564

13 หารือระบบเว็บไซต์ใหม่มหาวิทยาลัย ร่วมกับส่วนประชาสัมพันธ์ และ MIS

14 ท าบันทึกข้อความการตรวจสอบการเดินสายไฟเบอรอ์อฟติกใต้ดนิถงึส่วนอาคารสถานที่เสนอผู้บริหารลงนาม

15 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563 (e-
meeting)

16 งานเอกสารจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย งบแผ่นดิน 2565

17 ท าบันทึกข้อความอนุมัติปฏิบัตงิานนอกเวลาและเบิกค่าตอบแทน เสนอผู้บริหารลงนาม

18 เขียนเว็บไซต์รวบรวม Service Server iLO

19 พิมพ์รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารฯ

20 ท าบันทึกข้อความขออนุมัติร่างขอบเขต tor

21 ปรับปรุงรายการงบประมาณในระบบ pbm



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
ล าดับที่ การด าเนินการอื่นๆ

22 ท าเอกสารขอความอนุเคราะห์การปรับปรุงห้อง Learning Space อาคารดิจิทัล ไปยังส่วนอาคารสถานที่

23 ประชุมครุภัณฑ์ศูนย์คอมพิวเตอร์

24 อบรม pdpa ผู้จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25 ประชุมความคืบหน้าห้อง Data Center อาคารดิจิทัล

26 งานพัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายโครงสร้างฯ

27 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เร่ืองขยายระยะเวลาการท างานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิตอล

28 ตรวจสอบหน้างาน (ความคืบหน้าการปรับปรุงอาคาร) อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์

29 พิมพ์หนังสือขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนความถี่เสนอผู้บริหารลงนาม

30 รายงานความเสี่ยงระดับหน่วยงาน – โครงการ – มหาวิทยาลัย / ไตรมาส 4



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

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


