
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันท้ังในเร่ืองของการใช้
งานท่ัวไป รวมถึงการใช้งานในเชิงธุรกิจ IT Security หรือความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ จึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ีทุกองค์กรต้องค านึงถึง และ
มีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะช่วยให้องค์กรป้องกันความเสียหายท่ีมี 

ผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบ รวมถึงการ
ระวังป้องกันต่ออาชญากรรม การโจมตี การท าลาย การจารกรรม 
และความผิดพลาดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยค านึงถึงองค์ประกอบพ้ืนฐาน
ของความปลอดภัยของข้อมูลเป็นส าคัญ 

IT Security เป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีต้องมีจิตส านึกในการร่วมกัน 

ปัองกันความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับตนเองและองค์กร  

ทุกองค์กรจ าเป็นต้องท า และให้ความส าคัญกับเร่ืองน้ีอย่างจริงจัง 
และควรท าท้ังในระดับบุคคลและระดับองค์กร 

เพ่ือรับวุฒิบัตรด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ICDL WORKFORCE 

trisacademy@tris.co.th 

www.tris.co.th 

INTERNATIONAL CERTIFIED PROGRAM 

Develop the skills 

needed to protect data 

and information on 

computers, devices, and 

networks. 

Training Program for 2 days  

หลักสูตรฝึกอบรมและประเมินทักษะ 

 

Module overview

Category Skill set

Security concepts

• Data threats
• Value of information
• Personal security
• File security

Malware
• Definition and function
• Types
• Protection

Network security

• Networks
• Network connections
• Wireless security
• Access control

Secure web use
• Web browsing
• Social networking

Communications
• E-mail
• Instant messaging

Secure data management
• Securing and backing-up data
• Secure destruction

สามารถ Scan เพ่ือดูรายละเอียด 

Course Syllabus 

วิทยากร 

คุณอรรณพ ด ารงพาณิชกิจ 

ผู้อ านวยการอาวุโส ทริส คอร์ปอเรช่ัน  
ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

(iSEC-M, CEH CompTIA Security+, ITIL) 

ONLINE TRAINING 

mailto:trisacademy@tris.co.th


 

ส่ิงท่ีจะได้เรียนรู้ 

• หลักการส าคัญของความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

• แนวปฏิบัติท่ีดีความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และเครือข่าย  

• ลักษณะการโจมตีทางไซเบอร์ประเภทต่างๆ 

• แนวทางการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และ 

การรับมือ 

• การส่ือสารบนอินเทอร์เน็ตและช่องทางอ่ืนๆ  
อย่างปลอดภัย 

• แนวปฏิบัติท่ีดีของการบริหารจัดการข้อมูล  
(Data Management) 

IT Security โมดูลของ ICDL ท่ีออกแบบมา
เพ่ือเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพ่ือการท างาน
แห่งอนาคต 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  
เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 18 ห้อง 1-4, 4A  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105536041711 

Online Training 09.00-16.00 

 

7-8 ตุลาคม 2021 

Register here 

ส่ิงท่ีจะได้รับ 
• การฝึกอบรมเป็นภาษาไทย ร่วมกับการใช้ศัพท์เทคนิค

ภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็น 

• การสอบผ่านระบบออนไลน์มาตรฐานของ ICDL  

ด้วยข้อสอบภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์สอบ TDA 

• มีเอกสารประกอบให้อ่านก่อนสอบ 

• ในวันสอบรับสิทธ์ิในการประเมิน (Assessment) ก่อน
สอบจริง และรับสิทธ์ิการสอบวุฒิบัตร (Certification 

Test) 1 คร้ัง เพ่ือประเมินรับวุฒิบัตร 

• ผู้สมัครต้องขอสอบตามปฏิทินการจัดสอบท่ีก าหนด 

• เม่ือต้องการสอบต้องแจ้งผู้จัดล่วงหน้าตามท่ีก าหนด 

• การสอบวุฒิบัตรผู้สอบจะต้องได้คะแนน 75% ข้ึนไป 
จึงจะถือว่าสอบผ่านตามมาตรฐานของ ICDL และ
ได้รับวุฒิบัตร ICDL IT Security Certificate 

Contact:  
LINE OA: @tris 

Email: trisacademy@tris.co.th 

คุณพลอยณิชชา T: 02-032-3000 (ext. 8401)  
M: 098-465-4429 

 

 

สแกน QR Code เพ่ือลงทะเบียน 

ผ่านระบบออนไลน์   
หรือท่ี www.tris.co.th 

การช าระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวนั
ฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วนั  
ส่ังจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บัญชี 1” หรือ โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาส านักงานใหญ่ สีลม  
ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 101-468967-1  
ส่งส าเนาหลักฐานการช าระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง Email: trisacademy@tris.co.th  

ก าหนดการสอบ ICDL IT Security 

• 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   
หรือ 13.00-16.00 น.  (ใช้เวลาสอบ 3 ช่ัวโมง) 

สถานท่ีสอบ : TRIS Digital Academy ทริส คอร์
ปอเรช่ัน ศูนย์สอบอย่างเป็นทางการ (Accredited Test 

Centre) ตามมาตรฐานสากลด้านทักษะดิจิทัล ICDL 

การด าเนินการจัดสอบน้ีจะเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อก าหนด
ท่ีออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

Course Fee:  16,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
VAT 7%) (รวมค่าทดสอบประเมินทักษะ ICDL 

Data Protection) 
Early bird สมัครภายใน 17 กันยายน 2564 

ได้รับส่วนลด 15% เป็น 13,600 บาท เท่าน้ัน 

mailto:trisacademy@tris.co.th

