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โครงการฝ)กอบรมหลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร=พ้ืนฐาน 

จัดโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร= มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร= 

 

หลักการและเหตุผล 

ปOจจุบันอินเทอร:เน็ต (Internet) ได$เข$ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู$คนมากข้ึน ท้ังในการค$นหา

ข$อมูลท่ัวไปและข$อมูลความลับท่ีอยูCบนโลกออนไลน: ทำให$องค:กรตCาง ๆ ต$องระมัดระวังการใช$ Internet จากผู$

ไมCหวังดี ท่ีต$องการจะปลCอยไวรัสหรือมัลแวร:เพ่ือเข$ามาล$วงข$อมูลขององค:กรนำไปใช$ประโยชน: ซ่ึงหากเกิดข้ึน

อาจจะสร$างความเสียหายจำนวนมากตCอองค:กรได$  

Cyber Security จึงเปgนส่ิงท่ีจะเข$ามาชCวยปhองกันและเปgนทางออกให$กับปOญหาเหลCาน้ี การสร$าง

ความตระหนักรู$ และการสร$างการรับรู$ให$แกCบุคลากรในองค:กรเก่ียวกับความปลอดภัยบนโลกออนไลน: หรือ 

Cyber Security จึงเปgนเร่ืองสำคัญท่ีสุดขององค:กรในยุคดิจิทัล 

 

วัตถุประสงค= 

1. เพ่ือให$มีตระหนักรู$ในความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร: 

2. เพ่ือให$สามารถใช$เทคโนโลยีคอมพิวเตอร:ได$อยCางปลอดภัยและแก$ปOญหาเบ้ืองต$นได$เม่ือต$องพบกับภัยคุกคาม 

3. เพ่ือให$การประเมินความเส่ียงด$านไซเบอร:โดยมีแนวทางการดำเนินงานท่ีถูกต$องเหมาะสม 

 

รูปแบบการฝ)กอบรม 

การฝ>กอบรมในหลักสูตรน้ี ประกอบไปด$วย การบรรยาย (Lecture) การอภิปราย (Discussion) และอบรมเชิง

ปฏิบัติการ (Workshop) 

 

ระยะเวลาการฝ)กอบรม 
 

การจัดอบรมจำนวน 1 รุCน รุCนละ 30 คน อบรมระหวCางวันท่ี 26-27 เมษายน 2565   

จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง) เวลา 9:00 – 16:00 น.  
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ตารางการฝ)กอบรม 

รายช่ือวิทยากรในการอบรม 

• ผู$ชCวยศาสตราจารย: ดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช 

• ผู$ชCวยศาสตราจารย: ดร.พีรวัฒน: วัฒนพงศ: 

เวลา หัวขNอ เน้ือหา 

วันท่ี 26 เมษายน 2565 

 

9:00 – 12:00 

วัดฐานความรูNกSอนการอบรม (Pre-Test) 

การตระหนักรู$ ภัยคุกคามไซเบอร: 

(Cyber-Security Awareness) 

 

• รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร:และการปhองกัน 

• การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

(Digital Security) 

กฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับโลกดิจิทัล 

(Digital Laws) 
• พรบ.การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร: 

• พรบ.วCาด$วยการกระทำความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร: 

• พรบ.การบริหารงานและการให$บริการภาครัฐ

ผCานระบบดิจิทัล 

• พรบ.วCาด$วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส: 

• พรบ.คุ$มครองข$อมูลสCวนบุคคล 

Case Study: 

ความสุCมเส่ียงด$านกฎหมายท่ีเกิด

ข้ึนกับองค:กรและเจ$าหน$าท่ี

ปฏิบัติงาน 

• ผู$เข$าอบรมทดลองวิเคราะห:กรณีสมมุติในการ

ปฏิบัติงาน 

13:00 – 16:00 การรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ทางไซเบอร:พ้ืนฐาน สำหรับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร: 

• การรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบปฏิบัติการ 

(Operating System) 

• การรักษาความม่ันคงปลอดภัยเว็บเบราเซอร: 

(Browser) 

Hands-on: 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัย

เบ้ืองต$น 

 

 

• ผู$เข$าอบรมทดลองเพ่ิมความความม่ันคงปลอดภัย

เว็บเบราเซอร: 
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เวลา หัวขNอ เน้ือหา 

วันท่ี 27 เมษายน 2565 

9:00 – 12:00 บรรยาย/Workshop : 

การประเมินความเส่ียงมีแนว

ทางการดำเนินงานท่ีถูกต$อง

เหมาะสมเม่ือเกิดภัยคุกคามไซ

เบอร:ข้ึน 

 

• ความรู$เบ้ืองต$นเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง 

(Introduction to Risk Management) 

• การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

ระบบสารสนเทศและความม่ันคงปลอดภัยทางไซ

เบอร: 

Hands-on: 

การประเมินความเส่ียงเบ้ืองต$น 
• ผู$เข$าอบรม ทดลองประเมินความเส่ียงกรณีสมมุติ 

13:00 -16:00 บรรยาย/อภิปราย ถาม-ตอบ 

แนวคิดด$านความม่ันคงปลอดภัย 

แบบไว$ใจน$อยท่ีสุด 

(Zero-Trust Security 

Concept) 

การรับมือตCอสถานการณ: เม่ือมี

เหตุการณ:เกิดข้ึน 

• นิยามของ “สถาปOตยกรรมระบบแบบไว$ใจน$อย

ท่ีสุด (Zero-Trust Architecture)” 

• ความรู$เบ้ืองต$นเม่ือเกิดสถานการณ: หน$าท่ีและ

ความรับผิดชอบตCอสถานการณ:ท่ีเกิดข้ึน 

อภิปราย ถาม-ตอบ เพ่ิมเติมใน

ประเด็นท่ีเก่ียวข$องกับท่ีบรรยาย 
• ผู$เข$าอบรมสอบถามเพ่ิมเติมในประเด็นตCางๆท่ียัง

มีข$อสงสัย 

วัดฐานความรูNหลังการอบรม (Post-Test) 

หมายเหตุ :  

1. พักรับประทานอาหารว7าง ช7วงเช:า เวลา 10:30 – 10:45 น. ช7วงบ7าย เวลา 14:30 – 14:45 น. 

2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12:00 – 13:00 น. 

3. กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

คSาธรรมเนียมการฝ)กอบรมของหลักสูตร 

คCาลงทะเบียนฝ>กอบรมแบบ Onsite ทCานละ 6,800 บาท (รวมภาษีมูลคCาเพ่ิมแล$ว) 

ท้ังน้ีคCาลงทะเบียนข$างต$น รวม คCาอาหารกลางวัน และอาหารวCาง  

หมายเหตุ กรณีผู/เข/าอบรมมีจำนวนไม8ถึงตามท่ีกำหนดผู/จัดอบรมจะแจ/งให/ผู/สมัครเข/าร8วมอบรมทราบล8วงหน/า 
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เง่ือนไขการผSานการอบรมและไดNรับประกาศนียบัตร 

1. ทดสอบประเมินความรู$ภาคทฤษฎีด$วยแบบประเมินผลกCอนการฝ>กอบรม (Pre-Test) 

2. ทดสอบประเมินความรู$ภาคทฤษฎีด$วยแบบประเมินผลหลังการฝ>กอบรม (Post-Test)  

เกณฑ:การผCานไมCน$อยกวCาร$อยละ 70 

3. ผู$เข$ารับการฝ>กอบรมเข$ารับการฝ>กอบรมไมCน$อยกวCา 80 ของระยะเวลาการฝ>กอบรมตลอดหลักสูตร 

สถานท่ีฝ)กอบรม 

  

 
     https://goo.gl/maps/KbxNferGk4a2k9i46 

สำนักบริการคอมพิวเตอร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: 

50 ถนนงามวงศ:วาน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

สอบถามรายละเอียด 

หากทCานมีข$อสงสัย และ/หรือ ต$องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตCอสอบถามได$ท่ี  

คุณสุนิสา สิงห:แก$ว  หมายเลขโทรศัพท: 02 562 0951-6 ตCอ 622594 อีเมล sunisa.si@ku.th 

ดำเนินการฝ)กอบรมโดย 

สำนักบริการคอมพิวเตอร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:  

ท่ีอยูC  50 ถนนงามวงศ:วาน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทร: 02 562 0951-6 | โทรสาร: 02 562 0950 | Email: tam@ku.ac.th 

เว็บไซต:   https://ocs.ku.ac.th และ http://training.ku.ac.th 


