
 
 
 
 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Security) 

และกำรสอบวุฒิบัตรรับรองสมรรถนะด้ำนควำมมัน่คงปลอดภัยทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Security) 
ตำมมำตรฐำน ICDL ส ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล รุ่นที่ 2 

 
วันเสำร์ที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2561  (IT Security Training) 
สถำนที่ : ห้อง 416 – 417 ชั้น 4 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 

เวลำ เนื้อหำ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าอบรม 

09.00 –10.15 น. เปิดการอบรมและชี้แจงรายละเอยีดโครงการฯ 
ความส าคญัเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 
กำรสอบ ICDL Assessment/Diagnostic Test (60 นำที) 
คร้ังท่ี 1 : ทดสอบประเมินทักษะกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงปลอดภัย ก่อนกำรอบรม 

10.15 – 10:30 น. *** พัก *** 

10.30 – 12.30 น. 1. แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Security) 
•      การคุกคามทางข้อมูล 
•      คุณค่าของข้อมูล 
•      การรักษาความปลอดภยัข้อมูลส่วนบุคคล 
•      การรักษาความปลอดภยัของไฟล ์

2. มัลแวร์ (Malware) 
•      ค าจ ากัดความและการใช้งาน 
•      ประเภท 
•      การคุ้มครอง 

12.30 – 13.30 น. *** พักรับประทานอาหารกลางวัน *** 

13.30 – 15.00 น. 3. การรักษาความปลอดภยับนเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
•      เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
•      การเช่ือมต่อบนเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
•      การรักษาความปลอดภยับนเครือข่ายแบบไรส้าย 
•      การควบคุมการเข้าถึง 

15.00 – 15.15 น. *** พัก *** 

15.15 – 16.15 น. 4. ความปลอดภยัในการใช้เว็บ 
•      การดูเว็บ 
•      เครือข่ายสังคมออนไลน ์

 
 
 
 
 
 
 
 



วันอำทิตย์ที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2561  (IT Security Training) 
สถำนที่ : ห้อง 416 – 417 ชั้น 4 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 

เวลำ เนื้อหำ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าอบรม 

09.00 – 11.00 น. 5. การสื่อสาร 
•      อีเมล 
•      ระบบส่งข้อความทันที 

6. ความปลอดภยัในการจดัการขอ้มูล 
•      การรักษาและการส ารองข้อมูล (Securing and Backing Up Data)  
•      การท าลายข้อมูลอย่างปลอดภัย (Secure Destruction) 

11.00 – 11.15 น. *** พัก *** 

11.15 – 12.30 น. ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบวุฒิบัตรฯ 

12.30 – 13.30 น. *** พักรับประทานอาหารกลางวัน *** 

13.30 – 15.30 น. ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบวุฒิบัตรฯ (ต่อ(  

15.30 – 15.45 น. *** พัก *** 

15.45 – 16.45 น. กำรสอบ ICDL Assessment/Diagnostic Test (60 นำที) 
คร้ังท่ี 2  ทดสอบประเมินทักษะกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงปลอดภัย หลังกำรอบรม 

 
วันพุธที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2561  (ICDL IT Security Certification) 
สถำนที่ :   ศูนย์พัฒนำและประเมินทกัษะดิจทิัลมหำวิทยำลัยมหิดล ตำมมำตรฐำน ICDL 
  MU Cyber Club @MLC ชั้น  2 อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้มหิดล มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 

เวลำ เนื้อหำ 

**รอบท่ี 1** 

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าสอบ 

13.00 – 14.00 น. กำรสอบ ICDL Assessment/Diagnostic Test (60 นำที)  
คร้ังท่ี 3 : ทดสอบประเมินทักษะกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงปลอดภัย ก่อนกำรสอบจริง 

14.00 - 14.15 น. ***พักเพื่อเตรียมตัวสอบ*** 

14.15 - 15.00 น.  กำรสอบ ICDL IT Security Certification (45 นำที)  
>>> รับผลสอบวุฒิบัตรมำตรฐำนสำกล ICDL IT Security หลังสอบเสร็จ <<< 

**รอบท่ี 2** 

16.00 – 16.30 น. ลงทะเบียนเข้าสอบ 

16.30 – 17.30 น. กำรสอบ ICDL Assessment/Diagnostic Test (60 นำที)  
คร้ังท่ี 3 : ทดสอบประเมินทักษะกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงปลอดภัย ก่อนกำรสอบจริง 

17.30 – 17.45 น. ***พักเพื่อเตรียมตัวสอบ*** 

17.45 – 18.30 น.  กำรสอบ ICDL IT Security Certification (45 นำที)  
>>> รับผลสอบวุฒิบัตรมำตรฐำนสำกล ICDL IT Security หลังสอบเสร็จ <<< 

 

กองเทคโนโลยสีารสนเทศ  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหดิล  โทร. 0-2849-6022 Intra-phone : i+49-6022 


