กําหนดการ
โครงการพัฒนาทักษะดานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
และการสอบวุฒิบัตรรับรองสมรรถนะดานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
ตามมาตรฐาน ICDL สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล รุน ที่ 2
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (IT Security Training)
สถานที่ : หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 101 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เวลา
เนื้อหา
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนเขาอบรม

09.00 –10.15 น.

เปดการอบรมและชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ
ความสําคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
การสอบ ICDL Assessment/Diagnostic Test (60 นาที)
ครั้งที่ 1 : ทดสอบประเมินทักษะการใชงานเทคโนโลยีดจิ ิทลั อยางปลอดภัย กอนการอบรม
*** พัก ***

10.15 – 10:30 น.
10.30 – 12.30 น.

12.30 – 13.30 น.
13.30 – 15.00 น.

15.00 – 15.15 น.
15.15 – 16.15 น.

1. แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
• การคุกคามทางขอมูล
• คุณคาของขอมูล
• การรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล
• การรักษาความปลอดภัยของไฟล
2. มัลแวร (Malware)
• คําจํากัดความและการใชงาน
• ประเภท
• การคุมครอง
*** พักรับประทานอาหารกลางวัน ***
3. การรักษาความปลอดภัยบนเครือขายคอมพิวเตอร
• เครือขายคอมพิวเตอร
• การเชือ่ มตอบนเครือขายคอมพิวเตอร
• การรักษาความปลอดภัยบนเครือขายแบบไรสาย
• การควบคุมการเขาถึง
*** พัก ***
4. ความปลอดภัยในการใชเว็บ
• การดูเว็บ
• เครือขายสังคมออนไลน

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (IT Security Training)
สถานที่ : หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 101 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เวลา
เนื้อหา
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนเขาอบรม

09.00 – 11.00 น.

11.00 – 11.15 น.

5. การสื่อสาร
• อีเมล
• ระบบสงขอความทันที
6. ความปลอดภัยในการจัดการขอมูล
• การรักษาและการสํารองขอมูล (Securing and Backing Up Data)
• การทําลายขอมูลอยางปลอดภัย (Secure Destruction)
*** พัก ***

11.15 – 12.30 น.

ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบวุฒิบัตรฯ

12.30 – 13.30 น.
13.30 – 15.30 น.

*** พักรับประทานอาหารกลางวัน ***
ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบวุฒิบัตรฯ (ตอ)

15.30 – 15.45 น.
15.45 – 16.45 น.

*** พัก ***
การสอบ ICDL Assessment/Diagnostic Test (60 นาที)
ครั้งที่ 2 : ทดสอบประเมินทักษะการใชงานเทคโนโลยีดจิ ิทลั อยางปลอดภัย หลังการอบรม

วันศุกรที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ICDL IT Security Certification)
สถานที่ : ศูนยพัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลมหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรฐาน ICDL
ชั้น2 MU Cyber Club @MLC อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เวลา
เนื้อหา
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนเขาอบรม

09.00 – 10.00 น.

การสอบ ICDL Assessment/Diagnostic Test (60 นาที)
ครั้งที่ 3 : ทดสอบประเมินทักษะการใชงานเทคโนโลยีดจิ ิทลั อยางปลอดภัย กอนการสอบจริง
***พักเพื่อเตรียมตัวสอบ***

10.00 - 10.15 น.
10.15 - 11.00 น.
12.00 – 13.00 น.

การสอบ ICDL IT Security Certification (45 นาที)
>>> เฉพาะผูท ี่มีผล Assessment Test #3 ตั้งแตรอยละ 75 ขึ้นไป <<<
รับผลสอบวุฒิบัตรมาตรฐานสากล ICDL IT Security
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2849-6022 Intra-phone : i+49-6022

