NETWORK TRAINING CENTER (NTC)

User Security Awareness
ระยะเวลาการฝึ กอบรม 1 ว ัน
ื่ สาร และเน็ ตเวิร์ก เป็ นเรือ
ในยุค ปั จ จุบัน ระบบการรั กษาความปลอดภัยทางด ้านการใช ้คอมพิว เตอร์ อุป กรณ์ส อ
่ งที่
่ สารไร ้พรมแดนสามารถเพิม
่ งมาสูต
่ ัวบุคคลและองค์กรได ้ง่ายดายยิง่ ขึน
สาคัญมาก เนือ
่ งจากทุกวันนีร้ ะบบสือ
่ ความเสีย
้
ิ หรือ ข ้อมูลสาคัญทีไ่ ม่สามารถเปิ ดเผยได ้ หลักสูตรนีจ
ไม่วา่ จะเป็ นการถูกโจรกรรมทางด ้านทรัพย์สน
้ ะทาให ้ผู ้เข ้าอบรม
มีความรู ้และสามารถป้ องกันตนเองได ้ในทุกๆด ้าน ส่งผลให ้ประสิทธิภาพและการทางานดียงิ่ ขึน
้ และยังสามารถลด
่ งทีจ
ความเสีย
่ ะเกิดขึน
้ กับตัวผู ้อบรมและขององค์กรได ้อีกด ้วย
ื่ สาร และเน็ ตเวิรก
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้จัดทาขึน
้ เพือ
่ ให ้ผู ้อบรมมีความรู ้เกีย
่ วกับการใช ้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สอ
์
“ใช ้อย่างไรให ้ปลอดภัยจากการโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์และไวรัสทัง้ หลาย” ซึง่ ปั จจุบันมีจานวนมากขึน
้ ทุกทีในยุค
สมัยของโลกไร ้พรมแดน สาหรับผู ้ใช ้คอมพิวเตอร์ทก
ุ ท่าน การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เป็ นเรือ
่ งทีท
่ ้าทาย
มากอย่างหนึง่ ดังเช่น





การโจมตีประเภทไหนทีโ่ ปรแกรมแอนตีไ้ วรัสจะสามารถช่วยป้ องกันได ้และประเภทไหนทีท
่ าไม่ได ้
เราจะติดตัง้ ไฟร์วอลล์ได ้อย่างไร
เราจะทดสอบคอมพิวเตอร์ของเราได ้อย่างไรให ้แน่ใจว่าจะไม่ถก
ู โจมตีจากการใช ้งานอินเตอร์เนต
เราควรจะลงโปรแกรมป้ องกันไวรัส (Windows Patches) เมือ
่ ไหร่และอย่างไร

ึ ษาในสถานการณ์ทเี่ กิดขึน
หลักสูตรนีจ
้ ะช่วยให ้ผู ้อบรมเข ้าใจและตอบคาถามเหล่านี้ได ้โดยผ่านกรณีศก
้ จริง ผู ้อบรมจะ
ได เ้ ห็ น ตั ว อย่ า งการโจมตีห รือ ภั ย คุ ก คามในรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ที่จ ะได เ้ ข ้าใจและสามารถน าไปใช ้ป้ องกั น ภั ย ใน
ชีวต
ิ ประจาวันได ้ หลักสูตรนี้จะให ้ข ้อมูลทีท
่ ันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเป็ นข ้อมูลทีผ
่ ู ้ใช ้จาเป็ นต ้องทราบ ไม่ว่าจะเป็ น
การป้ องกันอุปกรณ์มอ
ื ถือ ระบบเครือข่ายไร ้สาย การใช ้งาน facebook อย่างไรให ้ปลอดภัย เป็ นต ้น
้ หาหล ักสูตร
เนือ
1.





แนะนาวิธก
ี ารรักษาความปลอดภัย
ความท ้าทายในระบบรักษาความปลอดภัยของข ้อมูล
อะไรคือความปลอดภัยของข ้อมูลทีแ
่ ท ้จริง
ใครคือคนทีจ
่ ะมาโจมตีเรา
การโจมดีและการป้ องกัน

2.

การรักษาความปลอดภัยของ Desktop
 การโจมตีผา่ นหน ้าจอแสดงผลคอมพิวเตอร์
 การป้ องกันหน ้าจอแสดงผล
 การกู ้ข ้อมูลจากการโจมตี

3.

การรักษาความปลอดภัยในการใช ้อินเทอร์เน็ ต
 อินเทอร์เน็ ตทางานอย่างไร
 การโจมตีผา่ นอินเทอร์เน็ ต
 การป้ องกันอินเทอร์เน็ ตจากการโจมตี
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4.

การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
 การโจมตีข ้อมูลส่วนตัว
 การป้ องกันข ้อมูลส่วนตัวไม่ให ้รั่วไหล

5.

การรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์มอ
ื ถือ
 ภัยคุกคามบนอุปกรณ์มอ
ื ถือ
 การป้ องกันอุปกรณ์มอ
ื ถือ

6.

การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายไร ้สาย
 ระบบเครือข่ายทางานอย่างไร
 การโจมตีบนเครือข่าย
 การป้ องกันระบบเครือข่ายไร ้สายหากถูกโจมตี

หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ
ผู ้กาหนดนโยบายรั กษาความปลอดภัยของบริษัท พนั ก งานและผู ้ทีใ่ ช ้งานอินเตอร์เน็ ตทั่ว ไป ที่สนใจพั ฒนาตนเอง
ื่ สาร และเน็ ตเวิรก
เพือ
่ ให ้ทันต่ออันตรายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ได ้ในการใช ้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สอ
์
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