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หน้าที่ 2 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร DGA104 ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน 
จัดโดยโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ (DIGITECH) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์โลกในปัจจุบันแต่ละประเทศต้องเผชิญกับผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจที่เข้มข้น สังคมที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นในสภาพไร้พรมแดน การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในสภาวะ VUCA คือมีความผันผวน (Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty) ซับซ้อน (Complexity) และ คลุมเครือ 
(Ambiguity) และเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญของการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศ
ไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ และเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน เพ่ือน าพาประเทศให้พ้นจากกับดักรายได้
ปานกลาง โดยรัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในส่วนของงานวิจัย นวัตกรรม และ
บุคลากรดิจิทัลไว้ในนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ได้ระบุประเด็นด้านอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลของประเทศระยะ 20 ปี มุ่งเน้นทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล การสร้างสังคมคุณภาพ การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การพัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัล และการสร้างความ
เชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นด้านปัญญาประดิษฐ์ ด้านการสื่อสาร หรือระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
จะมีประโยชน์ในการผลักดันเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของสังคมมาเพียงใด ปัจจัยหนึ่งที่ไม่อาจสามารถมองข้าม
ได้เลย คือ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น และ
มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ใช้งาน ทั้งประชาชนทั่วไป และผู้ปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  เนื่องจากทุก ๆ มิติของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อมูล การสื่อสาร และระบบสารสนเทศ ล้วนต้องประสบกับความเสี่ยงหลัก ๆ 3 ด้าน ด้วยกัน ได้แก่ ด้านความลับ
ของข้อมูล (Confidentiality) ด้านความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และด้านความพร้อม
ในการเข้าถึงหรือการให้บริการของระบบ (Availability)  

นอกจากนั้น เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และทันต่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ รวมทั้งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต กฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้ถูกบัญญัติ
ขึ้น ท าใหเ้กิดความจ าเป็นที่ต้องท าความเข้าใจในข้อกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ด าเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปอย่างปลอดภัย และตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่มี 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้นให้แก่บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน จึง
จ าเป็นต้องจัดการอบรม หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ้ืนฐาน เพ่ือสร้างความตระหนักในด้านความ
เสี่ยง การถูกโจมตี รวมถึงเพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้น ในการปฏิบัติงานและใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 
 
  



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 3 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือพ้ืนฐานในการลดความเสี่ยงและการเพ่ิมความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ 
3.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักถึงความเสี่ยงในการถูกโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ 
4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่

เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 

รูปแบบการฝึกอบรม 
 รูปแบบการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย 

1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
3. การฝึกปฏิบัติ 

 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 

การจัดอบรมหลักสูตร DGA104 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ้ืนฐาน จะใช้เวลา 12 ชั่วโมง (หรือ 2 วัน 
วันละ 6 ชั่วโมง) ต่อการอบรม 1 รุ่น รุนละไมเกิน 30 คน โดยจะเริ่มจัดการฝึกอบรมตั้งแต่เดือนมิถุนายน – 
สิงหาคม 2565 เดือนละ 1 รุ่น 
 
ตารางการฝึกอบรม 
รายชื่อวิทยากรในการอบรม 

1. รศ. ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง 
2. รศ. ดร.ธรา อ่ังสกุล 

 
เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

 วันที่ 1 
09:00 - 12:00 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความ

ปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
องค์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
หน่วยงานรัฐ 

 พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 แนวคิดพื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

13:00 - 16:00 เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร ์

 เทคโนโลยีและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์บนอินเทอร์เน็ต 
 การรักษาความมั่นปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผลกระทบของความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ที่มีต่อองค์กรและ

สังคม 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 4 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
 วันที่ 2 

09:00 - 12:00 รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร ์  ประเภทของการโจมตีทางไซเบอร์ 
 ขั้นตอนและกระบวนการการโจมตีทางไซเบอร์ 
 กรณีศึกษาและตัวอย่างของการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นจริง 

13:00 - 15:00 มาตรฐานและแนวปฏิบัตดิ้าน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์

 ISO 27001 
 NIST Cybersecurity Framework 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เบื้องต้น 
15:00 - 16:00 การสอบประมวลความรู้ 

 
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 
    ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ  4,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  

หมายเหตุ  
  - ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวม ค่าเก็บสะสมในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว 
 - กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งใหผู้้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหนา้ 

 
เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมฯ 
2. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วยแบบ

ประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) 
 

สถานที่ฝึกอบรม 
การฝึกอบรมหลักสูตร DGA104 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ้ืนฐาน เป็นการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านทางระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ SUT XLANE ที่ https://xlane.sut.ac.th และผ่าน
ระบบ Zoom 
 
สอบถามรายละเอียด 
หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณนฤมล กันโพธิ 
หมายเลขโทรศัพท ์0-4422-3789  

 
  

https://xlane.sut.ac.th/


 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 5 

ด าเนินการฝึกอบรมโดย 
 
โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจทิัลรูปใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 

 ที่อยู ่111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

 โทร. 0-4422-3789 

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ digitech@sut.ac.th  

 เว็บไซต์ https://digitech.sut.ac.th  
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนและการช าระเงิน 

1. เปิดรับสมัครลงทะเบียนและช าระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 
2. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://digitech.sut.ac.th  
3. ช าระเงินค่าลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าเอกสารและวัสดุประกอบการอบรม) โดย 

โอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มทส. 
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เลขที่บัญชี : 707-2-14444-2 

4. ส่งหลักฐานการโอนเงินและแจ้งยืนยันที่คุณนฤมล กันโพธิ โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ โทรสาร 0-4422-3789 หรือ digitech@sut.ac.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

5. ส าหรับผู้ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมและด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ จะ
ด าเนินการแจ้งรหัสและรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบผ่านทางอีเมลที่ได้ระบุแจ้งไว้ในใบสมัครหรือ
ระบบลงทะเบียน (โปรดตรวจสอบอีเมลของท่านให้ถูกต้อง และตรวจสอบการแจ้งกลับในเดือนมิถุนายน 
2565) 

** กรณีมีจ ำนวนผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรมแต่ละหลักสูตรน้อยกว่ำ 15 คน โครงกำรจัดรูปแบบกำร
บริหำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรจัด
อบรม ทั้งนี้จะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำลงทะเบียนแก่ผู้มีหลักฐำนกำรช ำระค่ำลงทะเบียนแล้ว ** 
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