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COURSE DESCRIPTION: 

Information security is a very important topic nowadays due to many kinds of threats from the internet. This 

course introduces basic information security including the threats, attacks and TCP/IP weaknesses. Students 
will gain experience several types of attacks and how to defend themselves from those threats. This course 

is recommended for any users who would like to protect themselves from cyber threats.  
 

PREREQUISITES: 

Students should have a good background in computer and networking system specifically TCP/IP model. 
Attending Fundamental Networking course is highly recommended. 

 

COURSE OUTLINE: 

❑ Information Security  

• Security Terminology 

• Nature of threat 

• Computer’s security threats  

❑ Common attack  

• Think like a hacker 

• Reconnaissance attack  

• Sniffering 

• Protocol attack 

• Application attack 

• Password attack 

• Social engineering 

❑ Mitigation Technique 

• Personal firewall design and filtering  

• Devices’ security design  

• Network Security Feature  

❑ Wireless LAN security 

• Nature of wireless LAN security 

• Categories of threat  

• How to protect yourself  

 

TEC011: Information Security Fundamental   
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จ ำนวนช ัว่โมงในกำรฝึกอบรม: 2 วัน (12 ชั่วโมง) 

ชว่งเวลำฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

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

รปูแบบกำรอบรม: Onsite (Class room) 

 
คำ่ลงทะเบยีนอบรม: ทำ่นละ 13,000 บำท  

 
* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 

* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  
   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 

* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 
* ในการอบรม สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไม่บันทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม เนื่องจากเป็น

ลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มลูสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลสว่น

บคุคล 
 

สถำนทีฝึ่กอบรม:  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  
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วธิกีำรกำรส ำรองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

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

          Website: www.career4future.com 

          E-mail: training@nstda.or.th 


