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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลส าหรับผู้บริหารภาครัฐ 

(Digital Security for Government Executives) 
จัดโดย  

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
หลักการและเหตุผล 
 
 หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลส าหรับผู้บริหารภาครัฐมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ
ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น โดยจะให้มีองค์ความรู้ทั้งตัวนิยามของค าว่า ความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัล และความสัมพันธ์ของความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ผู้เรียน 
จะได้ทราบถึงความเสี่ยง อันตราย และการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับสินทรัพย์ขององค์กร จากนั้นเพ่ือเป็นการ  
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เทคโนโลยีและกลไกต่าง ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้จะถูกแนะน าให้แก่ผู้เ รียน 
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาส าหรับผู้บริหารภาครัฐ ดังนั้นผู้เรียนจะได้ศึกษามาตรฐานและกรอบ  
การด าเนินงาน รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล เพ่ือผู้เรียนจะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ส าหรับการขับเคลื่อนองค์กรที่มีวัฒนธรรมและแนวคิดของ
ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลด้วย 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะประกอบด้วยเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและเนื้อหาเชิงเทคนิคเบื้องต้น
และจะมีการใช้กรณีศึกษา และการแบ่งปันประสบการณ์ทั้งจากผู้เรียนและผู้สอน ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ของหลักสูตรในการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในหลักการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
2. เพ่ือให้สามารถออกแบบและจัดท านโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
     ไซเบอร์ 
3. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

          และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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รูปแบบการฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรมในหลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานหลายวิธี ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติการ  
ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นจะท าให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ และเกิดความคิด  
และสามารถวิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ 
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 
การจัดอบรมรุ่นที ่1 :  ไม่เกิน 30 คน จ านวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) 
   อบรมระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2565 
การจัดอบรมรุ่นที่ 2 : ไม่เกิน 30 คน จ านวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) 
   อบรมระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

ตารางการฝึกอบรม 
 

รายช่ือวิทยากรในการอบรม 
1. ดร. ภัทร์พงศ์  พงศ์ภัทรกานต์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์   สิทธิวงศ์ 
3. ดร. ทวีสิน  อ านวยพันธ์วิไล 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
 วันที่ 1 

9.00 -10.30 ความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางดิจิทัล (Digital Security 
Fundamentals) 
 

● นิยามของค าว่าความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 
● ความสัมพันธ์ระหวา่งความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล กับการ

เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) 
● CIA Model (Confidentiality, Integrity and Availability) 

10.45-12.00 ความเส่ียงและภยัคุกคาม (Risk and 
ThreatLandscape) 

● นิยามของค าว่า ภัยคุกคาม 
● แนวโน้มของภัยคุกคามตา่ง ๆ 
● ประเภท/ค าอธบิายของภยัคุกคามต่าง ๆ 
● ผลกระทบของภยัคุกคามต่อองค์กร 

13.00-14.30 เทคโนโลยีและกลไกที่เกีย่วขอ้งกับความ
มั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital 
Security Technologies and 
Mechanisms) 

● ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล ในกระบวนการพัฒนาระบบ 
(SecSDLC) 

● บุคลากร/คณะท างานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 
(Cyber Security Teams) 

● ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกที่จ าเป็นในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัล 



 
 

หนา้ท่ี 4 

 

14.45-16.00 มาตรฐานส าหรับความมั่นคงปลอดภยั
ทางดิจิทัล (Digital Security 
Standards and Frameworks) 

● NIST Cyber Security Framework 
● ISO27001 
● การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภยัทางดิจิทัล(Digital Security 

Audit) 
 วันที่ 2 

9.00 -10.30 กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัล (Cyber Security 
Laws) 

● พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
● พ.ร.บ. การกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
● พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

10.45-12.00 กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัล (Cyber Security 
Laws) (ต่อ) 

● General Data Protection Regulation (GDPR) 
● แนวทางการจัดการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด 

13.00-14.30 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital 
Security Policy and Strategy 
Development) 

● การพัฒนาและตัวอย่างนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 
● การพัฒนาและตัวอย่างยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง

ดิจิทัล 

14.45-16.00 การสร้างวัฒนธรรมความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัล 
ในองค์กร (Building a Digital 
Security Culture) 
 

● นิยามค าวา่ “วัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล” 
● ความส าคัญของการมีวัฒนธรรมความมัน่คงปลอดภัยทางดิจิทัล 
● การสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภยัทางดิจิทัลและการมีส่วนร่วม

ของบุคลากร 

 
หมายเหตุ : 
1. พักรับประทานอาหารว่าง ชว่งเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. ช่วงบ่าย 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) 
ทั้งนี้ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง  
หมายเหตุ กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จดัอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า 
 
เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 

1. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test) 
2. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่าน 

          ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
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สถานที่ฝึกอบรม 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห้องฝึกประสบการณ์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 
หรือในกรณีของการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผู้เรียนต้องมีการเตรียมความพร้อมโดยมีคอมพิวเตอร์ 
ที่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันที่สอดคล้องตามเนื้อหาของหลักสูตรซึ่งผู้อบรมได้ก าหนดไว้ และโปรแกรมส าหรับ
การจัดการอบรมผ่านระบบอนไลน์ หรือเครื่องมืออ่ืนซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการจัดการอบรม 

 
สอบถามรายละเอียด 
 
หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
โทร. 0882732342 
 
ด าเนินการฝึกอบรมโดย 

 

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก ผู้ประสานงาน คุณอัญชิสา เงินจันทร์ และคุณอรชุน หวั่นอุทิศ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


