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หน้าที่ 2 

โครงการฝึกอบรมความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลส าหรับผู้บริหารภาครัฐ  

(Digital Security for Government Executives) 

จัดโดย 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

 

หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพ่ือยกระดับ

ประสิทธิภาพการท างาน  รวมทั้งการให้บริการประชาชนกันอย่างกว้างขวาง  อาจกล่าวได้ว่า  ทักษะการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมปลอดภัยกับภารกิจของหน่วยงานและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่ง

ส าหรับผู้บริหารขององค์กร เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักรู้เกี่ยวกับ พ้ืนฐานด้านความมั่นคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน   เทคโนโลยีและกลไกที่เกี่ยวข้องกับความ

มั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล  มาตรฐานส าหรับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับความมั่นคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล  การสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลในองค์กร  และการจัดท านโยบายหรือ

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการท างานทั้งผู้อบรม  

และบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพในหน่วยงานนั้นๆ 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาส าหรับผู้บริหารภาครัฐ  และเป็นหลักสูตรที่จัดอยู่ในกลุ่ม

หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ที่บุคลากรภาครัฐต้องพัฒนาเร่งด่วน  ตามแผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล  พ.ศ.2563 -  2565 ดังนั้นผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลในด้านต่าง ๆ 

รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล เพ่ือผู้อบรมจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ส าหรับการขับเคลื่อนองค์กรที่มีวัฒนธรรมและแนวคิดของความมั่นคง

ปลอดภัยทางดิจิทัลด้วย 
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หน้าที่ 3 

วัตถุประสงค์ 

 

1. เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานในหลักการที่เก่ียวข้องกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

2. เพ่ือให้สามารถออกแบบและจัดท านโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย    

        ไซเบอร ์

3. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 

รูปแบบการฝึกอบรม 

 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะประกอบด้วยเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและเนื้อหาเชิงเทคนิคเบื้องต้น 

และจะมีการใช้กรณีศึกษา และการแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งจากผู้เรียนและผู้สอน ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ 

หลักสูตรในการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หน้าที่ 4 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 

การจัดอบรมจ านวน 1 รุ่น  รุ่นละไม่เกิน 30 คน  จ านวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) 

อบรมระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

ตารางการฝึกอบรม 

รายช่ือวิทยากรในการอบรม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนาวรตัน์  ปิ่นอ านาจ 

2. อาจารย์จักรพันธ์  จันทร์เขียว 

3. นายศุภกร  เชียงทอง 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม  2565 

9.00 -12.00 ความรู้พื้นฐานด้านความ

ม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัล 

(Digital Security 

Fundamentals) 

 นิยามของค าว่าความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัล 

 ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงปลอดภัยทาง

ดิจิทัล กับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital 

Transformation) 

 CIA Model (Confidentiality, Integrity and 

Availability) 

ความเสี่ยงและภัยคุกคาม 

(Risk and Threat 

Landscape) 

 นิยามของค าว่า ภัยคุกคาม 

 แนวโน้มของภัยคุกคามต่าง ๆ 

 ประเภท/ค าอธิบายของภัยคุกคามต่าง ๆ 

 ผลกระทบของภัยคุกคามต่อองค์กร 

13.00 -16.00 เทคโนโลยีและกลไกที่

เกี่ยวข้องกับความม่ันคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital 

 ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล กระบวนการพัฒนา

ระบบ (SecSDLC) 

 บุคลากร/คณะท างานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล (Cyber Security Teams) 
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หน้าที่ 5 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

Security Technologies 

and Mechanisms) 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกท่ีจ าเป็นในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 

มาตรฐานส าหรับความม่ันคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital 

Security Standards and 

Frameworks) 

 NIST Cyber Security Framework 

 ISO27001 

 การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 

(Digital Security Audit) 

 

 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม  2565 

9.00 -12.00 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ

ม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัล 

(Cyber Security Laws) 

 พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 

2562 

 พ.ร.บ. การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2560 

 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 General Data Protection Regulation (GDPR) 

 แนวทางการจัดการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายที่

ก าหนด 

การพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital 

Security Policy and 

Strategy Development) 

 การพัฒนาและตัวอย่างนโยบายด้านความมั่นคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล 

 การพัฒนาและตัวอย่างยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล 

13.00 -16.00 การสร้างวัฒนธรรมความ

ม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลใน

องค์กร (Building a Digital 

Security Culture) 

 นิยามค าว่า “วัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทาง

ดิจิทัล” 

 ความส าคัญของการมีวัฒนธรรมความมั่ นคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล 
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หน้าที่ 6 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

 การสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล

และการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

Workshop : จัดท านโยบาย

หรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กับการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร์ 

 อภิปรายผลร่วมกันถึงแนวทางการน าหลักสูตรความ

มั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลส าหรับผู้บริหารภาครัฐไป

ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ

ร่วมกันในการท างาน 

 

หมายเหตุ : 

1. พักรับประทานอาหารว่าง ชวงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. ชวงบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น. 

2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

3. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Onsite ท่านละ 5,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ทั้งนี้   

ค่าลงทะเบียนข้างต้น  รวม  ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ 3,500 บาท    (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  

หมายเหตุ  กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบ

ล่วงหน้า 

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 

      1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของระยะเวลาการฝึกอบรม 

      2.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการ 
           ฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

      3.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม 
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หน้าที่ 7 

สถานที่ฝึกอบรม 

 

 

ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

ที่อยู่ : 13/1 หมู่ 6 ต าบลหนองกรด 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์  นครสวรรค์  60240  

โทรศัพท์   +66(0)5624 5501 

 
สอบถามรายละเอียด 

 

หากท่านมีข้อสงสัย  และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

อาจารย์จักรพันธ์  จันทร์เขียว   หมายเลขโทรศัพท ์  081 181 1947 

ด าเนินการฝึกอบรมโดย 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (Chaopraya  University) 

  ที่อยู ่: 13/1 หมู่ 6 ต าบลหนองกรด  อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  60240 

  โทร  :    (056) 245501 , 245502   

  โทรสาร  :  (056) 245499 

  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส์   : training@cpu.ac.th 

  เว็บไซต์  :  http://www.cpu.ac.th   

mailto:chaopraya@cpu.ac.th

