
Career for the Future Academy: CFA   
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต (Career for the Future Academy: CFA) 
73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400   

 

TEC002: IoT Security 
 

หลกัการและเหตผุล: 

          ปัจจุบันความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละความแพร่หลายของอนิเทอรเ์น็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทในชวีติประจ าวัน
มากขึน้ เชน่ มกีารเชือ่มตอ่อปุกรณ์ตา่ง ๆ ใหส้ามารถท างานร่วมกันได ้และรับสง่ขอ้มลูกันผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตความเร็ว

สงู ซึง่เป็นทีรู่จั้กในชือ่ของ “Internet of Things (IoT) เพือ่สนองตอบต่อพฤตกิรรมของสงัคมยุคใหม่ทีต่อ้งทันสมัยและ
สะดวกสบาย โดยที่อุปกรณ์เหล่านี้ ท าใหเ้ราสามารถสั่งการหรือควบคุมการใชง้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่าย

อนิเทอรเ์น็ต เชน่การเปิด-ปิดอุปกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า รถยนต ์โทรศัพทม์อืถอื เครือ่งมอืสือ่สาร เครือ่งมอืทางการเกษตร 

อาคาร บา้นเรอืนและเครือ่งใชใ้นชวีติประจ าวันตา่ง ๆ ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

การเตบิโตของเทคโนโลย ีIoT ไดค้รอบคลุมไปในหลาย ๆ อุตสาหกรรมและมกีารสรา้งมลูค่าเพิม่ตอ่ยอดธุรกจิ

ต่างๆ ดังนัน้จงึควรสรา้งความเขา้ใจและตระหนักถงึการใชง้าน IoT อย่างถูกตอ้งและรูถ้งึอันตรายจากการใชง้าน ตลอด
ถงึแนวทางในการจัดการดา้นความปลอดภัยในการใชง้าน 

 

วตัถปุระสงค:์ 

• เพือ่ผูเ้ขา้อบรมมคีวามเขา้ใจเทคโนโลยขีอง Internet of Things 

• เพือ่ผูเ้ขา้อบรมสามารถใชง้านเทคโนโลย ีInternet of Things ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• เพือ่ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรูเ้ทา่ทันการโจมต ีIoT Devices 

• เพือ่ผูเ้ขา้อบรมทราบถงึการใชง้านเทคโนโลยขีอง Internet of Things อยา่งความปลอดภัยทัง้ตัวเองและ
องคก์ร 

 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• บคุคลตา่งๆ ทีใ่ชง้าน Computer และ อปุกรณ์ตา่งๆ ทีม่กีารเชือ่มต่ออนิเตอรเ์น็ต 
 

ความรูพ้ ืน้ฐานของผูเ้ขา้อบรม: 

• มคีวามรูแ้ละสามารถใชง้าน Internet ได ้
 

เนือ้หาการอบรม: 

• What is Internet of Things? 

• Who coined the term the “Internet of Things”? 

• IoT Systems and Technologies 

• Technology G 

• Lifestyle intervention using Internet of Things (IoT) 

• First device of IoT 

• IoT is growing faster than one would think 

• Vulnerabilities of IoT devices 

• Cyber security Threats 

• The risks of IoT 

• Top 10 IoT Security Threats 

• Security for the Internet of Things 

• แนะน าแนวทางการในการป้องกันการโจมตทีาง Cyber, การอุดชอ่งโหวต่า่งๆ ตลอดจนสรา้งความตระหนัก

ใหกั้บทุกคนในการใชง้านเทคดนโลย ีInternet of Things 
 

วทิยากร: อาจารยอ์าทติย ์ซือ่สตัยส์ทิธกิร 
 

 

• Microsoft® Certified Professional 

• Microsoft® Certified Technology Specialist 

• Microsoft® Certified IT Professional 

• Microsoft® Certified Solutions Associate 

• Microsoft® Certified Solutions Expert 

• CompTIA. Security+ certified 
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จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 2 วัน (12 ชั่วโมง) 
 

ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  
 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

8,500  บาท 8,000  บาท 

 

** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
 

สถานทีฝึ่กอบรม:  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 

หมายเหต:ุ ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID 19 เพือ่ลดการท ากจิกรรมทีม่กีารรวมตัวกัน  

ทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้สถาบันฯ จะมกีารปรับรูปแบบการอบรมเป็น "อบรมออนไลน์" 
 

รปูแบบการเรยีนออนไลน ์

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join) 
    เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 

2. ลงโปรแกรม Anydesk หรอื Teamviewer ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น  
    (ส าหรับหลักสตูรฝีกปฏบัิตทิีผู่เ้ขา้อบรมจะตอ้งใชว้ธิกีาร Remote เพือ่มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ 

    หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้ง Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม) 
3. ส าหรับหลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีมหนา้จอ 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน  

    คอื หนา้จอส าหรับ Zoom พรอ้มหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote  ซึง่อาจจะเป็นหนา้จอคอมพวิเตอรทั์ง้ 2 เครือ่ง  

    หรอื หนา้จอเครือ่งคอมฯ เพือ่ใชใ้นการ remote  และ หนา้จอโทรศัพทม์อืถอื/แทปเล็ท เพือ่ใชกั้บ zoom 
4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหว่างวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

5. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  
6. จัดสง่วุฒบัิตรภายหลังจบการอบรม       

 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  
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