
 
 

  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 

 

 



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 1 

สารบัญ 

 

  หน$าท่ี 

þ หลักการและเหตุผล 2 

þ วัตถุประสงค: 2 

þ รูปแบบการฝ>กอบรม 3 

þ ระยะเวลาการฝ>กอบรม 3 

þ ตารางการฝ>กอบรม 4 

þ คDาธรรมเนียมการฝ>กอบรมของหลักสูตร 5 

þ เง่ือนไขการผDานการฝ>กอบรม 5 

þ สถานท่ีฝ>กอบรม 5 

þ สอบถามรายละเอียด 6 

þ ดำเนินการฝ>กอบรมโดย 6 

 

 

 

 

 

  



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 2 

โครงการฝ)กอบรมหลักสูตรการวิเคราะห7ข9อมูลและการนำเสนอข9อมูลด9วยภาพ 

(Data Analytics and Data visualization) 

จัดโดย 

คณะวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร7 

 

หลักการและเหตุผล 

ป#จจุบันองค,กรหรือหน1วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต1างนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชFเพื่อยกระดบั

ประสิทธิภาพการทํางานรวมทั้งการใหFบริการประชาชนกันอย1างกวFางขวาง อาจกล1าวไดFว1า ทักษะการ

ใชFเทคโนโลยี ดิจิทัลใหFเหมาะสมกับภารกิจของหน1วยงานและเกิดประโยชน,สูงสุดเปOนทักษะที่จําเปOน

อย1างยิ่งสําหรับเจFาหนFาที่ทุก กลุ1มและทุกระดับ  

 เพื่อปPองกันรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร:ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ. อัน

กระทบตDอความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร ความจำเปZนต$องมีการพัฒนา

บุคลากรด$านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร:มาอยDางตDอเนื่อง แตDทั้งนี้ต$องมีการบูรณาการ รDวมกันระหวDาง

หนDวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ความพร$อมในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร:ของไทยยังอยูDในระดับ

ที่อDอนแอ เพราะขาดทั้งงบประมาณ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ การอบรมนี้ชDวยให$ข$าราชการและบุคลากร

ของรัฐตระหนักรู $ในความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร: สามารถแก$ป_ญหาเบื้องต$นได$เมื ่อต$องพบกับภัยคุกคามใน

หนDวยงาน เพ่ือให$เกิดความม่ันใจตDอประชาชนผู$ใช$บริการ 

 

วัตถุประสงค7 

 

1. เพ่ือให$มีความตระหนักรู$ในความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร: 

2. เพื่อให$สามารถใช$เทคโนโลยีคอมพิวเตอร:ได$อยDางปลอดภัยและแก$ป_ญหาเบื้องต$นได$เมื่อต$องพบกับภัย

คุกคาม 

3. เพ่ือให$การประเมินความเส่ียงด$านไซเบอร:โดยมีแนวทางการดำเนินงานท่ีถูกต$องเหมาะสม 

 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 3 

รูปแบบการฝ)กอบรม 

การฝ%กอบรมในหลักสูตรฯ เป5นการผสมผสานหลายวิธี ได>แก@ การบรรยาย สาธิต 

การอภิปราย และการฝ%กปฏิบัติการ ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝ%กอบรมดังกล@าว

ข>างต>นจะทำให>ผู>เรียนมีกระบวนการเรียนรู> และเกิด ความคิด และสามารถวิเคราะหN 

ซึ่งจะสามารถทำให>บรรลุตามวัตถุประสงคNของหลักสูตรท่ีได>กำหนดไว> โดย สามารถ

อธิบายได>ดังภาพต@อไปน้ี 

 
ระยะเวลาการฝ)กอบรม 

 

รุDนท่ี 1 

21-22 พฤษภาคม พ.ศ.2565    จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง) 

รุDนท่ี 2 

23-24 กรกฎาคม พ.ศ.2565   จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง) 

รุDนท่ี 3 

17-18 กันยายน พ.ศ.2565   จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง) 

* เปiดรับผู$เข$ารับการอบรมหลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร:พ้ืนฐาน รุDนละ 30 ทDาน 



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 4 

 

ตารางการฝ)กอบรม 

รายช่ือวิทยากรในการอบรม 

1. อาจารย:สิทธิเดช ชูด$วง 

2. อาจารย:วาริน นาราวิทย: 

เวลา หัวข)อ เนื้อหา 

 วันที่ 1 

9.00 -12.00 บทนำ 

ความรู-เกี่ยวกับการรักษาความ

ปลอดภัย ระบบสารสนเทศของ

องค? และกฎหมายที่ เกี่ยวข-องใน

หนDวยงานรัฐ  

การวิเคราะห?กระบวนการทำงาน

ขององค?กร 

เพื่อปรับปรุงหรือแก-ไขปKญหา

การรักษาความ ปลอดภัยไซ

เบอร?  

• พรบ. คุ)มครองข)อมูลส1วนบุคคล  

• พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัย  

ทางไซเบอรA  

• พื้นฐานการปEองกันภัยคุกคามไซ  

เบอรA  
 

แนวคิดด)านความมั่นคงปลอดภัยแบบZero Trust ระบบเครือข1าย

ทั้งหมดไม1ควรเชื่อถือซึ่ง กันและกัน ไม1ใช1เฉพาะแค1การติดต1อกับ

ระบบ เครือข1ายภายนอกเท1านั้น แม)แต1ระบบภายใน ทั้งหมดเองก็ด)วย

เช1นกัน และมีการวาง มาตรการควบคุมโดยรอบข)อมูลหรือทรัพยAสิน 

สารสนเทศเหล1านั้น เพื่อให)สามารถกำหนด และบังคับใช)นโยบายด)าน

ความมั่นคง ปลอดภัยในการเข)าถึงข)อมูลได)ทั้งหมด 

13.00 – 16.00 เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัย ทางไซเบอรE 
§ การตระหนักรู)รูปแบบภยัคุมคามไซ เบอรA(Cyber Security 

Awareness) 

§ รูปแบบการโจมตีทางไซเบอรAและ การปEองกัน 

§ การรักษาความปลอดภัยไซเบอรAกับระบบเครือข1ายไร)สาย 

(Wireless LAN Security) 

 วันที่ 2 

9.00 – 12.00 การปรับแตJงคอมพิวเตอรEและ 

โทรศัพทEมือถือด)านการรักษาความ

ปลอดภัย ทางไซเบอรEพื้นฐาน 

§ การรักษาความปลอดภัยของเครื่อง คอมพิวเตอรAส1วนบุคคล 

§ การรักษาความปลอดภัยของเว็บ เบราวAเซอรA 

§ การรักษาความปลอดภัยการใช)สื่อ สังคมออนไลนA  

13.00 – 16.00 การประเมินความเสี่ยงมีแนวทางการ 

ดําเนินงานที่ถูกต)องเหมาะสมเมอื่เกิด

ภัย คุกคามไซเบอรEขึ้น 

§ ความรู$เบื้องต$นเกี่ยวกับหารบริหาร ความเสยี่ง(IntroductiontoRisk 

Management) 

§ การประเมินความเสยี่ง(Risk Assessment) ระบบสารสนเทศ และ

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ เบอร ̂



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 5 

เวลา หัวข)อ เนื้อหา 

§ ตัวอย`างการประเมิน- การประเมิน ตนเองตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 27001:2013 

§ การประเมินตนเองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 

§ อภิปรายผลร`วมกันถึงแนวทางการวิเคราะห^ข$อมูลและการใช$ประโยชน^ ให$

เหมาะสมมีประโยชน^ต`อการตัดสินใจของผู$บริหาร 

§ นําเสนอผลงานกลุ1มจากการฝqกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

 

 

ค]าธรรมเนียมการฝ)กอบรมของหลักสูตร 

 
- คDาลงทะเบียนฝ>กอบรมแบบ Onsite ทDานละ 3,900 บาท (รวมภาษีมูลคDาเพ่ิมแล$ว) ท้ังน้ี คDาลงทะเบียนข$างต$น 

รวม คDาอาหารกลางวัน และอาหารวDาง 

- คDาลงทะเบียนฝ>กอบรมแบบ Online ทDานละ 3,400 บาท (รวมภาษีมูลคDาเพ่ิมแล$ว) 

หมายเหตุ กรณีผู$เข$าอบรมมีจำนวนไมDถึงตามท่ีกำหนดผู$จัดอบรมจะแจ$งให$ผู$สมัครเข$ารDวมอบรมทราบลDวงหน$า 
 

เง่ือนไขการผ]านการอบรมและได9รับประกาศนียบัตร 

1. ผู$เข$ารับการฝ>กอบรมจะต$องเข$ารDวมการฝ>กอบรมไมDน$อยกวDาร$อยละ 80 ของระยะเวลาการฝ>กอบรมฯ 

2. ผู$เข$ารับการฝ>กอบรมจะต$องเข$ารับการทดสอบประเมินความรู$ภาคทฤษฎีด$วยแบบประเมินผลหลังการ

ฝ>กอบรม (Post-Test) เกณฑ:การผDานไมDน$อยกวDาร$อยละ 75  

3. ผู$เข$ารับการอบรมจะต$องนำเสนอผลการฝ>กปฏิบัติกิจกรรมกลุDมในวันสุดท$ายของการฝ>กอบรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 6 

สถานท่ีฝ)กอบรม 

 

ณ คณะวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร: 

ท่ีอยูD 99 หมูDท่ี 8 ตำบลโคกเคียน  

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  

96000 

โทรศัพท: +66 (0) 73 709 030 ตDอ 3100 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

 

หากทDานมีข$อสงสัย และ/หรือต$องการทราบรายละเอียดเพิ ่มเติม สามารถติดตDอสอบถามได$ท่ี             

ผู$ชDวยศาสตราจารย: ดร.วุฒิชัย ศรีชDวย หมายเลขโทรศัพท: 084 195 8880 email : wutthichai.s@pnu.ac.th 

ดำเนินการฝ)กอบรมโดย 

 

 คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร: 

 ท่ี 99 หมูDท่ี 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 

 โทรศัพท: +66 (0) 73 709 030 ตDอ 3100 

 โทรสาร +66 (0) 73 709 030 ตDอ 3110 

ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส: sci@pnu.ac.th 

 เว็บไซต: http://www.st.pnu.ac.th/ 


