NSTDA Academy
TEC002 : IoT Security.
หล ักการและเหตุผล :
ปั จจุบันความก ้าวหน ้าทางเทคโนโลยีและความแพร่หลายของอินเทอร์เน็ ตได ้เข ้ามามีบทบาทในชีวต
ิ ประจ าวัน
่ มต่ออุปกรณ์ตา่ ง ๆ ให ้สามารถทางานร่วมกันได ้ และรับส่งข ้อมูลกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ ตความเร็ ว
มากขึน
้ เช่น มีการเชือ
่ ของ “Internet of Things (IoT) เพือ
สูง ซึง่ เป็ นทีร่ ู ้จักในชือ
่ สนองตอบต่อพฤติกรรมของสังคมยุคใหม่ทต
ี่ ้องทันสมัยและ
สะดวกสบาย โดยทีอ
่ ุป กรณ์เหล่านี้ ทาให ้เราสามารถสั่ง การหรือควบคุม การใช ้งานอุป กรณ์ ต่าง ๆ ผ่านทางเครือ ข่า ย
่ สาร เครือ
อินเทอร์เน็ ต เช่นการเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า รถยนต์ โทรศัพท์มอ
ื ถือ เครือ
่ งมือสือ
่ งมือทางการเกษตร
อาคาร บ ้านเรือนและเครือ
่ งใช ้ในชีวต
ิ ประจาวันต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต เป็ นต ้น
การเติบโตของเทคโนโลยี IoT ได ้ครอบคลุมไปในหลาย ๆ อุตสาหกรรมและมีการสร ้างมูลค่าเพิม
่ ต่อยอดธุรกิจ
ต่างๆ ดังนั น
้ จึงควรสร ้างความเข ้าใจและตระหนั กถึงการใช ้งาน IoT อย่างถูกต ้องและรู ้ถึงอันตรายจากการใช ้งาน ตลอด
ถึงแนวทางในการจัดการด ้านความปลอดภัยในการใช ้งาน
ว ัตถุประสงค์ :
 เพือ
่ ผู ้เข ้าอบรมมีความเข ้าใจเทคโนโลยีของ Internet of Things
 เพือ
่ ผู ้เข ้าอบรมสามารถใช ้งานเทคโนโลยี Internet of Things ได ้อย่างถูกต ้อง
 เพือ
่ ผู ้เข ้าอบรมมีความรู ้เท่าทันการโจมตี IoT Devices
 เพือ
่ ผู ้เข ้าอบรมทราบถึงการใช ้งานเทคโนโลยีของ Internet of Things อย่างความปลอดภัยทัง้ ตัวเองและ
องค์กร
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
่ มต่ออินเตอร์เน็ ต
 บุคคลต่างๆ ทีใ่ ช ้งาน Computer และ อุปกรณ์ตา่ งๆ ทีม
่ ก
ี ารเชือ
ความรูพ
้ น
ื้ ฐานของผูเ้ ข้าอบรม :
 มีความรู ้และสามารถใช ้งาน Internet ได ้
้ หาการอบรม :
เนือ
 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
 แนะนาแนวทางการในการป้ องกันการโจมตีทาง Cyber, การอุดช่องโหว่ตา่ งๆ ตลอดจนสร ้างความตระหนั ก
ให ้กับทุกคนในการใช ้งานเทคดนโลยี Internet of Things
วิทยากร :
่ สัตย์สท
ิ ธิกร
อาจารย์อาทิตย์ ซือ
 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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จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม : 2 วัน (12 ชัว่ โมง)
ช่วงเวลาฝึ กอบรม : 9.00 - 16.00 น.
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม :
สถาบันวิทยาการ สวทช.
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ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.NSTDAacademy.com
E-mail:
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