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INTERNATIONAL CERTIFIED PROGRAM
ONLINE TRAINING

ICDL WORKFORCE

หลั กสู ตรฝึกอบรมและประเมิ นทั กษะ
เพื่ อรั บ วุ ฒิบัตรด้ านความมั่ นคงปลอดภั ยสารสนเทศ
Module overview
Category

Develop the skills
needed to protect data
and information on

Skill set

Security concepts

Malware

• Definition and function
• Types
• Protection

Network security

•
•
•
•

Secure web use

• Web browsing
• Social networking

Communications

• E-mail
• Instant messaging

Secure data management

• Securing and backing-up data
• Secure destruction

computers, devices, and
networks.
เมื่ อเทคโนโลยี เข้ า มามี บทบาทในชี วิ ตประจาวั นทั้ ง ในเรื่ อ งของการใช้
งานทั่ วไป รวมถึ งการใช้ งานในเชิ งธุ รกิ จ IT Security หรื อความมั่ นคง
ปลอดภั ยสารสนเทศ จึ งเป็ นเรื่ องสาคั ญที่ ทุกองค์ กรต้ องคานึ งถึ ง และ
มี ความจ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่ จะช่ วยให้ องค์ กรป้ องกั นความเสี ยหายที่ มี
ผลต่ อความปลอดภั ยของข้ อมู ลข่ าวสารในทุ กรู ป แบบ รวมถึ งการ
ระวั งป้ องกั นต่ ออาชญากรรม การโจมตี การทาลาย การจารกรรม
และความผิ ดพลาดต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น โดยคานึ งถึ งองค์ ประกอบพื้ น ฐาน
ของความปลอดภั ยของข้ อมู ลเป็ นสาคั ญ
IT Security เป็ นหน้ าที่ ของทุ กคนที่ ต้ องมี จิ ตส านึ กในการร่ ว มกั น

Data threats
Value of information
Personal security
File security

•
•
•
•

Networks
Network connections
Wireless security
Access control

สามารถ Scan เพื่ อดู รายละเอี ยด
Course Syllabus

ปั องกั นความมั่ นคงปลอดภั ยสารสนเทศให้ กั บตนเองและองค์ กร

วิ ทยากร

ทุ กองค์ กรจ าเป็ นต้ องทา และให้ ความส าคั ญกั บเรื่ อ งนี้ อย่ า งจริ ง จั ง

คุ ณอรรณพ ดารงพาณิ ชกิ จ

และควรทาทั้ งในระดั บบุ คคลและระดั บองค์ กร

ผู้ อานวยการอาวุ โส ทริ ส คอร์ ปอเรชั่ น
ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิ จิทัล
(iSEC-M, CEH CompTIA Security+, ITIL)

Training Program for 2 days

IT Security โมดู ลของ ICDL ที่ ออกแบบมา
เพื่ อเสริ มสร้ างทั กษะดิ จิทัลเพื่ อการทางาน
แห่ งอนาคต
สิ่ งที่ จะได้ รับ
• การฝึ กอบรมเป็ นภาษาไทย ร่ วมกั บการใช้ ศัพท์ เทคนิ ค
ภาษาอั งกฤษที่ จาเป็ น

สิ่ งที่ จะได้ เรี ยนรู้

• การสอบผ่ านระบบออนไลน์ มาตรฐานของ ICDL

• หลั กการสาคั ญของความมั่ นคงปลอดภั ยสารสนเทศ
• แนวปฏิ บัติที่ดีความมั่ นคงปลอดภั ยของระบบ

• มี เอกสารประกอบให้ อ่านก่ อนสอบ
• ในวั นสอบรั บสิ ทธิ์ ในการประเมิ น (Assessment) ก่ อน

คอมพิ วเตอร์ อุ ปกรณ์ และเครื อข่ าย

สอบจริ ง และรั บสิ ทธิ์ การสอบวุ ฒิบัตร (Certification

• ลั กษณะการโจมตี ทางไซเบอร์ ประเภทต่ างๆ

Test) 1 ครั้ ง เพื่ อประเมิ นรั บวุ ฒิบัตร

• แนวทางการป้ องกั นการโจมตี ทางไซเบอร์ และ

• ผู้ สมั ครต้ องขอสอบตามปฏิ ทินการจั ดสอบที่ กาหนด

การรั บมื อ

• เมื่ อต้ องการสอบต้ องแจ้ งผู้ จัดล่ วงหน้ าตามที่ กาหนด

• การสื่ อสารบนอิ นเทอร์ เน็ ตและช่ องทางอื่ นๆ

• การสอบวุ ฒิบัตรผู้ สอบจะต้ องได้ คะแนน 75% ขึ้ นไป

อย่ างปลอดภั ย

จึ งจะถื อว่ าสอบผ่ านตามมาตรฐานของ ICDL และ

• แนวปฏิ บัติที่ดีของการบริ หารจั ดการข้ อมู ล

ได้ รับวุ ฒิบัตร ICDL IT Security Certificate

(Data Management)

7-8 ตุ ลาคม 2021

กาหนดการสอบ ICDL IT Security
• 21 ตุ ลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

Online Training 09.00-16.00

หรื อ 13.00-16.00 น. (ใช้ เวลาสอบ 3 ชั่ วโมง)

Course Fee: 16,000.00 บาท (ยั งไม่ รวมภาษี มูลค่ าเพิ่ ม
VAT 7%) (รวมค่ าทดสอบประเมิ นทั กษะ ICDL
Data Protection)

ผ่านระบบออนไลน์
หรือที่ www.tris.co.th

ปอเรชั่ น ศู นย์ สอบอย่ างเป็ นทางการ (Accredited Test
Centre) ตามมาตรฐานสากลด้ านทั กษะดิ จิทัล ICDL
ที่ ออกตามความในมาตรา 9 แห่ ง พ.ร.ก.การบริหารราชการใน

ได้ รับส่ วนลด 15% เป็น 13,600 บาท เท่ านั้ น

สแกน QR Code เพื่ อลงทะเบียน

สถานที่ สอบ : TRIS Digital Academy ทริ ส คอร์

การดาเนิ นการจั ดสอบนี้ จะเป็ นไปตามมาตรการป้ องกั นโรคตามข้ อกาหนด

Early bird สมั ครภายใน 17 กั นยายน 2564

Register here

ด้ วยข้ อสอบภาษาอั งกฤษ ณ ศู นย์ สอบ TDA

สถานการณ์ ฉุกเฉิ น พ.ศ.2548
การชาระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวัน
ฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด บัญชี 1” หรือ โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสานักงานใหญ่ สีลม
ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
ส่งสาเนาหลักฐานการชาระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง Email: trisacademy@tris.co.th

Contact:
บริ ษัท ทริ ส คอร์ ปอเรชั่ น จากั ด
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็ กซ์ ชั้ น 18 ห้ อง 1-4, 4A
ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรั ก กรุ งเทพฯ 10500
เลขประจาตั วผู้ เสี ยภาษี 0105536041711

LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th
คุ ณพลอยณิ ชชา T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

