
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโดย คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดิจทิัล 

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

ภายใตการดำเนินงานของ 

สำนักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคการมหาชน) 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 1 

สารบัญ 

 

  หนาท่ี 

 หลักการและเหตุผล 2 

 วัตถุประสงค 3 

 รูปแบบการฝกอบรม 3 

 ระยะเวลาการฝกอบรม 3 

 ตารางการฝกอบรม 4 

 คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 5 

 เง่ือนไขการผานการฝกอบรม 5 

 สถานท่ีฝกอบรม 5 

 สอบถามรายละเอียด 6 

 ดำเนินการฝกอบรมโดย 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 2 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผูบริหารภาครัฐ 

(Digital Security for Government Executives) 

จัดโดย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

ภายใตการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

 

หลักการและเหตุผล 

  

 หลังจากโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคแหงเศรษฐกิจสังคมดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ เปนเหตุใหการ

บริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองคกร (Enterprise Risk Management) จึงจำเปนตองเขาใจเพราะไซเบอร

ไมใชเรื่องเทคนิคเพียงอยางเดียว รวมถึงความเขาใจตอแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยไซเบอร 

ยังรวมถึงแนวคิดและกระบวนการประเมินความเสี่ยงทางไซเบอรสมัยใหม ที่จะเนนไปในแนวทาง “Scenario-

based Risk Management” มากขึ้น กลาวคือ จะมีการประเมินความเสี่ยงที่อางอิงมาจากสถานการณตัวอยางท่ี

ชวยใหผูบริหารมี “Risk Visibility” มากข้ึน โดยการนำ “Risk Scenario” หรือ สถานการณความเสี่ยงตัวอยางมา

ปรับใหเขากับความเสี่ยงขององคกร โดยมุงไปที่ผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดจากความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือความเสี่ยงทางดานไซเบอร  

 หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผูบริหารภาครัฐมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจ

ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องตน โดยจะใหมีองคความรูทั้งตัวนิยามของคำวา ความมั่นคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล และความสัมพันธของความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ผูเรียนจะ

ไดทราบถึงความเสี่ยง อันตราย และการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นไดกับสินทรัพยขององคกร จากนั้นเพื่อเปนการลด

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เทคโนโลยีและกลไกตาง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกตใชจะถูกแนะนำใหแกผู เรียน โดย

หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผูบริหารภาครัฐ ดังนั้นผูเรียนจะไดศึกษามาตรฐานและกรอบการ

ดำเนินงาน รวมถึงกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล เพื่อผูเรียนจะสามารถนำไป

ประยุกตใชในการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตรสำหรับการขับเคลื่อนองคกรที่มีวัฒนธรรมและแนวคิดของ

ความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลดวย 

  

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 3 

วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจพ้ืนฐานในหลักการท่ีเก่ียวของกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

2. เพื่อใหสามารถออกแบบและจัดทำนโยบายหรือยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร 

3. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรและ

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 

รูปแบบการฝกอบรม 

 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะประกอบดวยเนื้อหาท้ังภาคทฤษฎีและเนื้อหาเชิงเทคนิคเบื้องตน 

และจะมีการใชกรณีศึกษา และการแบงปนประสบการณทั้งจากผูเรียนและผูสอน ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ 

หลักสูตรในการนำองคความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

 

การจดัอบรมจำนวน 4 รุน รุนละไมเกิน 30 คน จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) 

รุนท่ี 1 อบรมระหวางวันท่ี 21-22 เมษายน พ.ศ. 2565 

รุนท่ี 2 อบรมระหวางวันท่ี 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

รุนท่ี 3 อบรมระหวางวันท่ี 19-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

รุนท่ี 4 อบรมระหวางวันท่ี 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 4 

ตารางการฝกอบรม 

รายช่ือวิทยากรในการอบรม 

1. ดร.อมรวิทย วัชรพฤกษาดี 

2. ดร.พุทธคุณ พุทธวัฒนากุล 

3. นายสุพจน พวงกำเหนิด 

4. นางสาวรัตติกานต วิบูลยพานิช 

5. นายจิรวิญญ ดีเจริญชิตพงศ 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 1 

9:00 – 12:00  ความรูพ้ืนฐานความดาน

ความมั่นคงปลอดภัยทาง

ดิจิทัล (Digital Security 

Fundamentals) 

 ความเสีย่งและภัยคุกคาม 

(Risk and Threat 

Landscape) 

 นิยามของคำวาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 

 ความสัมพันธระหวางความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล กับการ

เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) 

 CIA Model (Confidentiality, Integrity and Availability) 

 นิยามของคำวา ภัยคุกคาม 

 แนวโนมของภัยคุกคามตาง ๆ 

 ประเภท/คำอธิบายของภัยคุกคามตาง ๆ 

 ผลกระทบของภัยคุกคามตอองคกร 

13:00 – 16:00  เทคโนโลยีและกลไกท่ี

เก่ียวของกับความมั่นคง 

ปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital 

Security Technologies 

and Mechanisms) 

 ความมั่นคงปลอดภัยทาง

ดิจิทัล (Digital Security 

Standards and 

Frameworks) 

 ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล ในกระบวนการพัฒนาระบบ 

(SecSDLC) 

 บุคลากร/คณะทำงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยทาง

ดิจิทัล (Cyber Security Teams) 

 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกที่จำเปนในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล 

 NIST Cyber Security Framework 

 ISO27001 

 การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security 

Audit) 

 วันท่ี 2 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 5 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

9:00 – 12:00  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความ

มั่นคงปลอดภยัทางดิจิทัล 

(Cyber Security Laws) 

 พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 

 พ.ร.บ. การกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 

 พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

 General Data Protection Regulation (GDPR)  

 แนวทางการจัดการเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายท่ีกำหนด 

13:00 – 16:00  การพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล Digital 

Security Policy and 

Strategy Development) 

 การสรางวัฒนธรรมความ

มั่นคงปลอดภยัทางดิจิทัลใน

องคกร (Building a Digital 

Security Culture) 

 การพัฒนาและตัวอยางนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยทาง

ดิจิทัล 

 การพัฒนาและตัวอยางยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยทาง

ดิจิทัล 

 นิยามคำวา “วัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล” 

 ความสำคัญของการมีวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 

 การสรางวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและการมี

สวนรวมของบุคลากร 

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. กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

 

    คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ  5,490 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

หมายเหตุ: 

 คาลงทะเบียนขางตน รวม คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 

 

เง่ือนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

1. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการฝกอบรม (Pre-Test) 

2. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผาน

ไมนอยกวารอยละ 70 

3. ผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาฝกอบรมตลอดหลักสูตร 

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 6 

สถานท่ีฝกอบรม 

 

 

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม 

ท่ีอยู: 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน  

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 

โทรศัพท: +66 (0) 2972 7200 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

 

หากมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอไดท่ี ดร.อมรวิทย วัชรพฤกษาดี 

หมายเลขโทรศัพท 064 1450 246 

 

ดำเนินการฝกอบรมโดย 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

(Faculty of Information Technology and Digital Innovation, North Bangkok University) 

ท่ีอยู ชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน  

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 

โทรศัพท: +66 (0) 2972 7200 

โทรสาร: +66 (0) 2972 7751 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: it@northbkk.ac.th 

 

 

 

 


