
 
 
 
 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Security) 

และกำรสอบวุฒิบัตรรับรองสมรรถนะด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Security) 
ตำมมำตรฐำน ICDL ส ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล รุ่นที่ 1 

 

วันเสำร์ที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2561  (IT Security Training) 
สถำนที่ : ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 101 กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้น 1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 

เวลำ เนื้อหำ 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าอบรม 
09.00 - 10.15 น. เปิดการอบรมและชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ 

ความส าคัญเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 
 การสอบ ICDL Assessment/Diagnostic Test (60 นาท)ี ครั้งที่ 1 : ทดสอบประเมนิทักษะ

การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างปลอดภัย ก่อนการอบรม 
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.30 - 12.00 น. บทที่ 1: แนวคิดเกี่ยวกับความมัน่คงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 

 การคุกคามทางข้อมูล 
 คุณค่าของข้อมูล 
 การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 
 การรักษาความปลอดภัยของไฟล์  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. บทที่ 2: มัลแวร์ (Malware) 

 ค าจ ากัดความและการใช้งาน  

 ประเภท 

 การคุ้มครอง  
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 - 16.30 น. บทที่ 3: การรักษาความปลอดภยับนเครือข่ายคอมพิวเตอร์   

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 การเชื่อมต่อบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

 การรักษาความปลอดภัยบนเครอืข่ายแบบไร้สาย 

 การควบคุมการเข้าถึง   
 



วันอำทิตย์ที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2561  (IT Security Training) 
สถำนที่ : ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 101 กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้น 1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 
เวลำ เนื้อหำ 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าอบรม 
09.00 - 10.15 น. บทที่ 4: ความปลอดภัยในการใช้เว็บ 

 การดูเว็บ 
 เครือข่ายสังคมออนไลน ์

10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.30 - 12.00 น. บทที่ 5: การสื่อสาร  

  อีเมล์   
 ระบบสง่ข้อความทันที  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. บทที่ 6: ความปลอดภัยในการจดัการข้อมูล 

 การรักษาและการส ารองข้อมูล (Securing and Backing Up Data)  

 การท าลายข้อมูลอย่างปลอดภัย (Secure Destruction)  
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 - 16.30 น. การสอบ ICDL Assessment/Diagnostic Test (60 นาท)ี ครั้งที่ 2 : ทดสอบประเมนิทักษะการใช้

งานเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างปลอดภัย หลังการอบรม 
 

วันอำทิตย์ที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2561  (ICDL IT Security Certification) 
สถำนที่ :   ศูนย์พัฒนำและประเมินทักษะดิจิทัลมหำวิทยำลัยมหิดล ตำมมำตรฐำน ICDL 
  ชั้น  2  MU Cyber Club @MLC อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้มหิดล มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 
เวลำ เนื้อหำ 
09.30 - 10:00 น. ลงทะเบียนสอบ 
10.00 - 11:00 น. การสอบ ICDL Diagnostic Test (60 นาที) ครั้งที่ 3 : ทดสอบประเมินทักษะการใช้งานเทคโนโลยี

ดิจิทัลอย่างปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริง 
11:00 - 11:15 น. พักเพื่อเตรียมตัวสอบ 
11:15 - 12:00 น. การสอบ ICDL IT Security Certification (45 นาที)  
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. รับผลสอบวุฒบิัตรมาตรฐานสากล ICDL IT Security  

 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทร. 0-2849-6022 




