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หน้าที่ 2 

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร DGA203 หลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลสําหรับผู้บริหารภาครัฐ 

(Digital Security for Government Executives) 

จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

หลักการและเหตุผล 

ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลถือเป็นหนึ่งในความมั่นคงของประเทศ การป้องกัน การรับมือและการจัดการภัย

คุกคามด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์จึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น ผู้บริหารภาครัฐ

จำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยง อันตราย และการโจมตีที่อาจจะเกิดข้ึนได้กับสินทรัพย์ขององค์กร มีความรู้และ

ความเข้าใจในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล รู้จักเทคโนโลยี

และกลไกต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์เพ่ือสร้างความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลให้กับองค์กร ตลอดจนรู้จัก

มาตรฐานและกรอบการดำเนินงาน รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล เพ่ือให้

สามารถการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์สำหรับการขับเคลื่อนองค์กรที่มีวัฒนธรรมและแนวคิดของความ

มั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลได้ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในหลักการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

ความเสี่ยงและภัยคุกคามสำหรับทั้งองค์กรและตัวบุคคล เทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ลดความเสี่ยงและ

ป้องกันอันตรายทางดิจิทัล ตลอดจนมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 

2. เพื่อให้สามารถออกแบบและจัดทำนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์ ผ่านการระดมสมอง แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านความมั ่นคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล และการศึกษาจากกรณีศึกษาต่าง ๆ 

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อออกแบบและจัดทำนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติสำหรับองค์กร

ให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน และนโยบายภารัฐ 

รูปแบบการฝึกอบรม 

1. การบรรยาย (Lecture) 

2. การอภิปราย (Discussion) 

3. กรณีศึกษา (Case Study) 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 3 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 

ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 2 วัน เปิดรับจำนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน   

รุ่นที่ 1 25 – 26 พฤษภาคม 2565 

รุ่นที่ 2 15 – 16 มิถุนายน 2565 

 

ตารางการฝึกอบรม 

วิทยากร  ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง 

  ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

 วันที่ 1 

9.00 - 10.00 ความรู้พ้ืนฐานด้านความมั่นคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital 

Security Fundamentals) 

▪ ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทลั  

▪ CIA Model 

▪ ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทลั กบัการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั 

10.00 - 12.00 ความเสี่ยงและภัยคุกคาม (Risk 

and Threat Landscape) 

▪ ภัยคุกคาม และประเภทของภัยคกุคามต่าง ๆ 

▪ แนวโน้มของภัยคุกคาม และผลกระทบต่อองค์กร 

13.00 - 15.00 เทคโนโลยีและกลไกที่เกี่ยวข้อง

กับความมั่นคงปลอดภัยทาง

ดิจิทัล (Digital Security 

Technologies and 

Mechanisms) 

▪ บุคลากร/คณะทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทาง

ดิจิทัล (Cyber Security Teams) 

▪ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกท่ีจำเป็นในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล 

▪ ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทลั ในกระบวนการพัฒนาระบบ 

(SecSDLC) 

15.00 – 16.00 มาตรฐานสำหรับความมั่นคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital 

Security Standards and 

Frameworks) 

▪ NIST Cyber Security Framework 

 วันที่ 2 

9.00 – 10.00 มาตรฐานสำหรับความมั่นคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital 

Security Standards and 

Frameworks) 

▪ ISO27001 

▪ การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security 

Audit) 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 4 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

10.00 - 12.00 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัความ

มั่นคงปลอดภัยทางดิจิทลั 

(Cyber Security Laws) 

▪ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

▪ พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

▪ พ.ร.บ. คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ General 

Data Protection Regulation (GDPR) 

▪ แนวทางการจัดการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด 

13.00 – 15.00 การพัฒนานโยบายด้านความ

มั่นคงปลอดภัยทางดิจิทลั 

(Digital Security Policy) 

▪ การพัฒนานโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 

▪ กรณีศึกษา นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 

▪ การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 

▪ กรณีศึกษา ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 

15.00 – 16.00 การสร้างวัฒนธรรมความมั่นคง

ปลอดภัยทางดิจิทัลในองค์กร 

(Building a Digital Security 

Culture) 

▪ รูปแบบและความสำคัญของวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทาง

ดิจิทัล 

▪ การสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและการมีส่วน

ร่วมของบุคลากร 

 

 

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมท่านละ  6,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  

ค่าอบรม รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 

หมายเหตุ ข้อสงวนสิทธิ์งดการจัดฝึกอบรมกรณีที่จำนวนผู้เข้าอบรมไม่ถึงตามที่กำหนด โดยจะคืนค่าลงทะเบียน

ให้แก่ผู้เข้าอบรมในกรณีท่ีไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ 

 

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 

• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทำการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม 
(Pre-Test) 

• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทำการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
(Post-Test) และได้คะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
 
 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 5 

สถานที่ฝึกอบรม 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

 

 

 

 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 6 

 
สอบถามรายละเอียด 

จินดาวรรณ  ถาวรพรชัย 

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

โทรศัพท์ 081-492-8069 

jindawan.thi@dpu.ac.th  

ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง 

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

โทรศัพท์ 081-825-2922 

machigar.ong@dpu.ac.th 
 

นายทิรทร นรนวล 

DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 209, 083-457-1979 

tirathorn.nor@dpu.ac.th 

 

ดำเนินการฝึกอบรมโดย 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ : 02-954-7300 ต่อ 594, 498 
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