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หนาที่ 2 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลสําหรับผูบริหารภาครัฐ 

(Digital Security for Government Executives) 

จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หลักการและเหตุผล 

 

 หลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลสําหรับผูบริหารภาครัฐมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความ

เขาใจในเรื่องของความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องตน โดยจะใหมีองคความรูท้ังตัวนิยามของคําวา ความม่ันคง

ปลอดภัย ทางดิจิทัล และความสัมพันธของความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ผูเรียน

จะไดทราบถึงความเสี่ยง อันตราย และการโจมตีท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดกับสินทรัพยขององคกร จากนั้นเพ่ือเปนการลด

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน เทคโนโลยีและกลไกตาง ๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชจะถูกแนะนําใหแกผูเรียน 

 

หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรท่ีถูกออกแบบมาสําหรับผูบริหารภาครัฐ ดังนั้นผูเรียนจะไดศึกษามาตรฐานและ

กรอบการดําเนินงาน รวมถึงกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัล เพ่ือผูเรียนจะสามารถ

นําไปประยุกตใชในการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตรสําหรับการขับเคลื่อนองคกรท่ีมีวัฒนธรรมและแนวคิด

ของความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลดวย  

 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะประกอบดวยเนื้อหาท้ังภาคทฤษฎีและเนื้อหาเชิงเทคนิคเบื้องตน 

และจะมีการใชกรณีศึกษา และการแบงปนประสบการณ ท้ังจากผูเรียนและผูสอน ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ 

หลักสูตรในการนําองคความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจพ้ืนฐานในหลักการท่ีเก่ียวของกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบและจัดทํานโยบายหรือยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ไซเบอร 

3. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรและ

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 3 

รูปแบบการฝกอบรม 

 

 การฝกอบรมในหลักสูตรฯ เปนการผสมผสานหลายวิธี ไดแก  

1) บรรยาย (Lecture)  

2) การอภิปราย (Discussion)  

3) กรณีศึกษา (Case Study) 

 ซ่ึงการผสมผสานรูปแบบการฝกอบรมดังกลาวขางตนจะทําใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรู และเกิด

ความคิด และสามารถวิเคราะห ซ่ึงจะสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีไดกําหนดไว โดย

สามารถอธิบายไดดังภาพตอไปนี้ 

 
 

 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

 

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

9 3 

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 16-17 มิถุนายน 2565 



 
 

    

หนาที่ 4 
    

 

ตารางการฝกอบรม 

วิทยากร  

ดร. อิทธิพล รัศมีโรจน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร. อัษฎารัตน คูรัตน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 1 

09.00 -12.00 ความรูพ้ืนฐานดานความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 

(Digital Security Fundamentals)  

 นิยามของคําวาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 

 ความสัมพันธระหวางความมั่นคงปลอดภัยทาง ดจิิทัล กับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 

(Digital Transformation) 

 CIA Model (Confidentiality, Integrity and Availability) 

 ความเสี่ยงและภัยคุกคาม (Risk and Threat 

Landscape) 

 นิยามของคําวา ภัยคุกคาม 

 แนวโนมของภัยคุกคามตาง ๆ 

 ประเภท/คําอธิบายของภัยคุกคามตาง ๆ 

 ผลกระทบของภัยคุกคามตอองคกร 

13.00-16.00 เทคโนโลยีและกลไกท่ีเกี่ยวของกบัความมั่นคง ปลอดภัย

ทางดิจิทัล (Digital Security Technologies and 

Mechanisms) 

 ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล ใน กระบวนการพัฒนาระบบ (SecSDLC) 

 บุคลากร/คณะทํางานท่ีเก่ียวของกับความมั่นคง ปลอดภัยทางดิจิทัล (Cyber 

Security Teams) 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกลไกท่ีจาํเปนในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยทาง 

 มาตรฐานสําหรับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 

(Digital Security Standards and Frameworks) 

 NIST Cyber Security Framework 

 ISO27001 

 การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภยัทางดิจิทัล (Digital Security Audit) 



 
 

    

หนาที่ 5 
    

 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 2 

09.00 -12.00 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกบัความมั่นคงปลอดภัยทาง ดิจิทัล 

(Cyber Security Laws) 

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

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

 พ.ร.บ. คุมครองขอมลูสวนบุคคล พ.ศ. 2562 - General Data Protection 

Regulation (GDPR) -แนวทางการจัดการเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายท่ี กําหนด 

13.00-16.00 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

ปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security Policy and 

Strategy Development)  

 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับหารบริหารความเสี่ยง (Introduction to Risk 

Management)  

 การพัฒนาและตัวอยางนโยบายดานความมั่นคง ปลอดภัยทางดิจิทัล 

 การพัฒนาและตัวอยางยุทธศาสตรดานความ มั่นคงปลอดภัยทางดจิิทัล 

 การสรางวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล ใน

องคกร (Building a Digital Security Culture)  

 นิยามคําวา “วัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทาง ดิจิทัล” 

 ความสําคญัของการมีวัฒนธรรมความมั่นคง ปลอดภัยทางดิจิทัล 

 การสรางวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทาง ดิจิทัลและการมสีวนรวมของบุคลากร 

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 



 
 

    

หนาที่ 6 
    

 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

  

    คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ  7,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

หมายเหตุ:  

 คาลงทะเบียนขางตน รวม คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง  

 

เง่ือนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

 

1. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการฝกอบรม (Pre-Test) 

2. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการ

ผานไมนอยกวารอยละ 70 

3. ผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาฝกอบรมตลอด

หลักสูตร 

 

สถานท่ีฝกอบรม 

 

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล 

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

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

 

 

 

 



 
 

    

หนาที่ 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/


 
 

    

หนาที่ 8 
    

 

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 

 


