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มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

 

หลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรพ้ืนฐาน 
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หนาที่ 2 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรพ้ืนฐาน 

(Cybersecurity Fundamentals) 

จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หลักการและเหตุผล 

 

หลักสูตรนี้มุงเนนใหผูเขาอบรมไดตระหนักรูความสําคัญของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พรอม

ท้ังมีความรูและความเขาใจในภัยคุกคามไซเบอรรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะท่ีกําลังเปนประเด็นสําคัญในปจจุบัน 

นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูเขารับการอบรมีความรูเบื้องตนในวิธีการปองกันภัยคุกคามไซเบอรท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

ไดอยางถูกตองและทันทวงที รวมท้ังมีความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศใหมีความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 

 

 

วัตถุประสงค 

 

1) เพ่ือใหมีความตระหนักรูในความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

2) เพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดอยางปลอดภัยและแกปญหาเบื้องตนไดเม่ือตองพบกับภัย

คุกคาม 

3) เพ่ือใหการประเมินความเสี่ยงดานไซเบอรโดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีถูกตองเหมาะสม 

 

 
 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 3 

รูปแบบการฝกอบรม 
 

 การฝกอบรมในหลักสูตรฯ เปนการผสมผสานหลายวิธี ไดแก  

1) บรรยาย (Lecture)  

2) การอภิปราย (Discussion)  

3) อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

 ซ่ึงการผสมผสานรูปแบบการฝกอบรมดังกลาวขางตนจะทําใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรู และเกิด

ความคิด และสามารถวิเคราะห ซ่ึงจะสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีไดกําหนดไว โดย

สามารถอธิบายไดดังภาพตอไปนี้ 

 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

 

การบรรยาย (Lecture) (ช่ัวโมง)  การฝกปฏิบัติ (Workshop) (ช่ัวโมง)  

4 8 

จํานวนชั่วโมงอบรมในหลักสูตร รวม 12 ชั่วโมง (2 วัน)  
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

การจดัอบรมจํานวน 1 รุน รุนละไมเกิน 40 คน จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) 

รุนท่ี 1 อบรมระหวางวันท่ี 9-10 มิถุนายน 2565 

 



 
 

หนา้ท่ี 4 
 

ตารางการฝกอบรม 

วิทยากร  

ดร. อิทธิพล รัศมีโรจน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร. อัษฎารัตน คูรัตน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 1 

09.00 -12.00 ความรูเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ

องค และกฎหมายท่ีเกี่ยวของในหนวยงานรัฐ  

 

 พรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล  

 พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร  

 พ้ืนฐานการปองกันภัยคุกคามไซเบอร 

 การวิเคราะหกระบวนการทํางานขององคกร  การวิเคราะหกระบวนการทํางานขององคกรเพ่ือปรับปรุงหรือแกไขปญหาการ

รักษาความปลอดภัยไซเบอร 

 แนวคิดดานความมั่นคงปลอดภัยแบบZero Trust  แนวคิดดานความมั่นคงปลอดภัยแบบZero Trust ระบบเครือขายท้ังหมดไมควร

เช่ือถือซึ่งกันและกัน ไมใชเฉพาะแคการติดตอกับระบบเครือขายภายนอกเทาน้ัน 

แมแตระบบภายในท้ังหมดเองก็ดวยเชนกัน และมีการวางมาตรการควบคุม

โดยรอบขอมลูหรือทรัพยสินสารสนเทศเหลาน้ัน เพ่ือใหสามารถกําหนดและ

บังคับใชนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลไดท้ังหมด 

13.00-16.00 เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร  การตระหนักรูรูปแบบภยัคุมคามไซเบอร(Cyber Security Awareness)  

 รูปแบบการโจมตีทางไซเบอรและการปองกัน  

 การรักษาความปลอดภัยไซเบอรกับระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN 

Security) 

 วันท่ี 2 



 
 

หนา้ท่ี 5 
 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

09.00 -12.00 การปรับแตงคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือดานการรักษา

ความปลอดภัยทางไซเบอรพ้ืนฐาน 

 การรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

 การรักษาความปลอดภัยของเว็บเบราวเซอร 

 การรักษาความปลอดภัยการใชสื่อสังคมออนไลน 

13.00-16.00 การประเมินความเสี่ยงมีแนวทางการดําเนินงานท่ีถูกตอง

เหมาะสมเมื่อเกิดภัยคุกคามไซเบอรขึ้น 

 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับหารบริหารความเสี่ยง (Introduction to Risk 

Management)  

 การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศและความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร  

 ตัวอยางการประเมิน- การประเมนิตนเองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 

27001:2013  

 กิจกรรมปฏิบัติ การประเมินตนเองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 

 

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. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

 

    คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ  6,500 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

หมายเหตุ:  

 คาลงทะเบียนขางตน รวม คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง  

 

เง่ือนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

 

1. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการฝกอบรม (Pre-Test)  

2. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผาน

ไมนอยกวารอยละ 70  

3. ผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาฝกอบรมตลอดหลักสูตร  

 

สถานท่ีฝกอบรม 

 

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล 

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

TEL: (02) 441-0909 FAX: (02) 441-0808 



 
 

หนา้ท่ี 7 
 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

 

หากทานมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอสอบถามไดท่ี อาจารยผกาพร เพ็ง

ศาสตร หมายเลขโทรศัพท 082 498 1177  

 

ชองทางการติดตอสอบถามทางไลน • LINE Official Account: @ictmahidol 

 
ชองทางการติดตอสอบถามบน Facebook https://www.facebook.com/ict.mahidol.university/ 

ชองทางการติดตอสอบถามทาง e-mail https://www.ict.mahidol.ac.th/th/ 

 

  

https://www.facebook.com/ict.mahidol.university/
https://www.ict.mahidol.ac.th/th/
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ดําเนินการฝกอบรมโดย 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ท่ีอยู : 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม 73170  

โทรศัพท: (02) 441-0909  

โทรสาร: (02) 441-0808 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: ict@mahidol.ac.th 

เว็บไซต: https://www.ict.mahidol.ac.th 

 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาลงทะเบียนการฝกอบรมไมวากรณีใดๆ ยกเวนกรณีมีเหตุ

สุดวิสัยไมสามารถจัดฝกอบรมได 


