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จัดโดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

หลักสตูรความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรพ้ืนฐาน 
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หนาที่ 2 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรพื้นฐาน 

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

หลักการและเหตุผล 

  ในปจจุบันภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหลากหลายรูปแบบและมีเพิ่มมากขึ้น อยาง

ตอเนื่อง ทั้งที่มีผลกระทบตอองคกรและท่ีเปนสวนบุคคล รวมถึงหนวยงานรัฐบาล การปองกันในมุมมองดาน

กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) มีไมเพียงพอ เพราะจุดออนท่ีสําคัญ คือ ผูใชงานระบบ ซึ่ง

มีความจําเปนจะตองรูเทาทันภัยตาง ๆ และปฏิบัติตามนโยบายดานความปลอดภัยบนระบบสารสนเทศของ

องคกร ไดท้ังในเชิงปองกัน  (Protective) และเชิงแกไข (Corrective) ดังน้ัน จุดเร่ิมและเปนจุดสําคัญที่สุดในการ

เสริมสรางทักษะหรือความรู หรือติดอาวุธทางปญญาใหกับ “คน” เพ่ือใหรูเทาทันและสามารถปองกันภัยคุกคาม

ไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ การสรางความตระหนักดานความม่ันคงปลอดภัย (Security Awareness) ในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน การใชส่ือประชาสัมพันธ การอบรม เปนตน การสรางความตระหนัก (Security Awareness) เปน

รากฐานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหกับระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการใชงานขอมูลในโลกไซ

เบอร ย่ิงมีความตระหนักไดเร็ว ไดกอน ไดทัน ก็จะยิ่งเปนการปองกันภัยไดดีกวาจะตองไปทําการแกไขเมื่อเกิดผล

รายของ เหตุการณ การริเร่ิมใหมีความตระหนักสําหรับกลุมเปาหมาย บุคลากรในองคกร ท้ังภาครัฐ และเอกชน 

รวมถึงประชาชนผูสนใจในการปองกันระบบสารสนเทศ จะเปนการชวยใหการใช งานระบบอินเทอรเน็ต ระบบ

เครอืขาย และระบบสารสนเทศตาง ๆ ไดอยางปลอดภัยทั้งตอตนเองและตอองคกร  

หลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรพื้นฐาน มีเปาหมายในการเตรียมความพรอม

และการพัฒนาทักษะดิจิทัลใหกับบุคลากรทุกระดับของหนวยงานภาครัฐ รวมท้ังตระหนักถึงรูความสําคัญของการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พรอมทั้งมีความรูและความเขาใจในภัยคุกคามไซเบอรรูปแบบตาง ๆ โดย

เฉพาะท่ีกําลังเปนประเด็นสําคัญในปจจุบัน  ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร เพ่ือยกระดับทักษะความรูความสามารถ

ที่ไดจากการเขาอบรมไปใชในการดําเนินการดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรภายในหนวยงาน รวมท้ังการ 

ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศใหมีความม่ันคงปลอดภัย ไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 3 

วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือสรางความตระหนักรูถึงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร  

2. เพื่อสรางความรูความเขาใจในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยบนพื้นฐานความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอรและแกปญหาเบ้ืองตนไดเม่ือตองพบกับภัยคุกคาม 

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถนําแนวทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรไปประยุกตใช อันนําไปสูการ

ดําเนินการภายในหนวยงาน ใหมีความปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น 

รูปแบบการฝกอบรม 

 

การจัดฝกอบรมในหลักสูตรฯ เปนการผสมผสานหลายวิธี ไดแก บรรยาย การอภิปราย และการฝก

ปฏิบัติการ ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝกอบรมดังกลาว จะทําใหผูเขาอบรมมีกระบวนการเรียนรู และเกิด

ความคิด สามารถวิเคราะหสรุปประเด็นของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร นําไปประยุกตใชในองคกร ทําใหบรรลุ

เปาหมายตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีไดกําหนดไวโดยสามารถอธิบายไดดังภาพตอไปนี้ 

 
 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 4 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

 

การจัดอบรมจํานวน 10 รุน รุนละไมเกิน 30 คน  จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง)  

รุนท่ี ระยเวลาการอบรม 

1 วันที่ 2-3 เมษายน 2565 

2 วันที่ 9-10 เมษายน 2565 

3 วันที่ 16-17 เมษายน 2565 

4 วันที่ 23-24 เมษายน 2565 

5 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 

6 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 

7 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 

8 วันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 

9 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 

10 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 

 

ตารางการฝกอบรม 

วิทยากร 1. อาจารยเกรียงศักด์ิ นามโคตร Jodoi IT&Service Co.,Ltd. 

2. อาจารยนนทวัตต สาระมาน นายกสมาคมสงเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร (CIPAT) 

3. อาจารยกรมวุฒิ นงนุช สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

4. ดร.เอกชัย เนาวนิช สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5. ผศ.ภิญญาพัชญ ทาสาธนัตยตระกูล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

6. อาจารยณฐัพงศ สนองคณุ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 1 

9.00 – 12.00 การรักษาความปลอด ภัย

ระบบสารสนเทศ 

 การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศขององคกร 

 กฎหมายที่เก่ียวของในหนวยงานรัฐ 

13.00 – 16.00 การวิเคราะหการรักษาความ

ปลอดภัยไซเบอร 

 การวิเคราะหกระบวนการทาํงานขององคกร 

 การปรับปรุงหรือแกไขปญหาการรักษาความปลอดภัยไซ

เบอร 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 5 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 การฝกเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปรับปรงุหรือแกไขปญหา

การรักษาความปลอดภัยไซเบอร 

 วันที่ 2 

9.00 – 12.00 เทคโนโลยีการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร  

 เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 

 การปรับแตงคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือดานการ

รักษาความปลอดภัยทางไซเบอรพ้ืนฐาน 

13.00 – 16.00 การประเมินความเสี่ยง  หลักการการประเมินความเสี่ยง 

 แนวทางการดําเนินงานที่ถูกตองเหมาะสมเมื่อเกิดภัย

คุกคามไซเบอรข้ึน 

 การฝกเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงและการเพิ่ม

ความมั่นคงปลอดภัย 

หมายเหตุ :  

1. พักรับประทานอาหารวาง ชวงเชา เวลา 10.30 – 10.45 น. ชวงบาย เวลา 14.30 – 14.45 น.  

2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.  

3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

    คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ  3,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

หมายเหตุ:  

 คาลงทะเบียนขางตน รวม คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง 

 

เงื่อนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนยีบัตร 

 

   1. ผูเขารบัการฝกอบรมจะตองเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกอบรมฯ  

   2. ผูเขารบัการฝกอบรมจะตองเขารับการทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการ  

       ฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผานไมนอยกวารอยละ 75  

   3. ผูเขารบัการอบรมจะตองนําเสนอผลการฝกปฏิบัติกิจกรรมกลุมในวันสุดทายของการฝกอบรม 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 6 

สถานท่ีฝกอบรม 

 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี เขตเหนือ 

อาคาร 17  เลขที่ 144  ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. +66 (0)2-969-1370 ถึง 73 

หองปฏิบัติการความปลอดภัยทางดานซอฟแวรประยุกต (Application Software Security Laboratory) 

หองปฏิบัติการความปลอดภัยทางเครือขาย (Network Security Laboratory) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 7 

 

สอบถามรายละเอียด 

หากทานมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอสอบถามไดท่ี 

อาจารยกรมวุฒิ นงนุช หมายเลขโทรศัพท 065 932 9255 อีเมล krommavut.n@rmutsb.ac.th 

 

ดําเนินการฝกอบรมโดย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

เลขที่ 60 หมู 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค)  

ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

โทรศัพท : 035-709101 ถึง 103 

โทรสาร : 035-709105 

 


