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หนาที่ 2 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรสําหรับผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี 

(Cybersecurity for Technologist) 

จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หลักการและเหตุผล 

 

 หลักสูตรนี้เนนใหเกิดความตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีตามกฎหมายในเรื่องของการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัย มีความรูความเขาใจในการจัดการเก่ียวกับภัยคุกคามดานความม่ันคงปลอดภัยและความเสี่ยงทางดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีกําลังเปนปญหาในการทํางานในยุคดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางของ NIST 

Cybersecurity Framework โดยแบงออกเปน 5 ข้ันตอนสําคัญ คือ Identity, Protect, Detect, Response 

และ Recovery สําหรับชวยใหองคกรสามารถวางแผนปองกัน ตรวจจับ และตอบสนองตอภัยคุกคามไดอยาง

รวดเร็วและเปนระบบ เนื้อหาในหลักสูตรจะเนนใหผูเขารับการอบรมเกิดความตระหนักและเขาใจในกระบวนการ

ในการวางแผนรับมือกับภัยคุกคามและความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล การเขาใจในกระบวนการจะทําใหเกิด

การวางแผนท่ีดีและยั่งยืนในการรับมือกับความเสี่ยงรูปแบบตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคตท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเนนองคความรูท้ังภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติเพ่ือใหผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล ไดนําความรูและทักษะจากหลักสูตรไปประยุกตใช 

ในการวางแผนการรับมือกับภัยคุกคามและความเสี่ยงทางดานดิจิทัลในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือใหมีความตระหนักรูในการใชงานเทคโนโลยีดวยความม่ันคงปลอดภัย  

2. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับกฎหมายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยและเขาใจในบทบาทหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ

ตามกฎหมาย  

3. เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจกรอบในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรตามแนวทางของ NIST 

Cybersecurity Framework  

4. เพ่ือใหสามารถวางแผนปองกันและรับมือกับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรไดตามหลักการ  

5. เพ่ือใหมีการนําความรูไปประยุกตใชในการวางแผนรับมือเก่ียวกับความเสี่ยงดิจิทัลในองคกรได  

 

  



 
 

    

 
    

 

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)  

13 17 

จํานวนช่ัวโมงอบรมในหลักสูตร รวม 30 ช่ัวโมง ( 5 วัน) 
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

การจดัอบรมจํานวน 1 รุน รุนละไมเกิน 40 คน จํานวน 5 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง) 

รุนท่ี 1 อบรมระหวางวันท่ี 18 – 22 กรกฎาคม 2565 

 



 
 

หนาที่ 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 ภาพรวมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Security Overview)  

 

 Security Awareness การรูเทาทันการโจมตีและความมั่นคงปลอดภัยทาง

ไซเบอร สถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน 

กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังในประเทศและตางประเทศ การเรีนรูถึงความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากภัยคุกคามไซเบอร  

 Security Trend แนวโนมของภัยคุกคามตาง ๆ แนวโนมของความมั่นคง

ปลอดภัย ไซเบอร  

 Information security Concept: CIA แนวคิดพ้ืนฐานของความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร  

o Confidentiality คือ การรักษาความลับของ ไซเบอร  

o Integrityคือความถูกตองของขอมูลไซเบอร  

o Availability คือความพรอมใชงานของเทคโนโลยไีซเบอร 

 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกบัความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร (Laws and 

Regulation)  

 พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร 2560  

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

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

 กรณีศึกษาท่ีเก่ีวของกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 



 
 

หนาที่ 5    

 
    

 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

13.00-16.00 การระบุความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร (Identify)   การศึกษาทําความเขาใจบริบท ทรัพยากรและกิจกรรมงานสําคัญเพ่ือบริหาร

จัดการความเสีย่งดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรท่ีมีตอระบบ ทรพัยสิน 

ขอมูล และขีดความสามารถ  

 Identity: Assessment and Auditing แนวทางและกรอบในการการ

ประเมินองคกรดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร และความเสี่ยง เพ่ือ

วิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) หรือจุดออนของกระบวนการในการ

รักษาความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอรขององคกรตัวอยาง 

 วันท่ี 2 

09.00 -12.00 การปองกันดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Protection)  

 

 การศึกษาแนวทางการจัดทําและดาํเนินการตามมาตรการปองกันท่ี

เหมาะสม เพ่ือการจํากัดระดับผลกระทบของเหตุการณดานความมัน่คง

ปลอดภัยไซเบอรและการสรางความตระหนักมาตรการควบคุมการเขาถึง

และมาตรการดานความมั่นคงปลอดภัยตาง ๆ ท้ังกระบวนการและวิธีปฏิบัติ  

 การศึกษากรอบงานความมั่นคงปลอดภัยทาง ไซเบอร (Cybersecurity 

framework)  

 Protection: Security Design Principles ความรูพ้ืนฐานและแนวทางการ

ออกแบบระบบใหมีความมั่นคงปลอดภัย แนวทางการเลือกใชวิธีการ ระบบ

หรือเทคโนโลยเีพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในองคกร เชน ไฟรวอล 

(Firewall) การปองกันเครื่องอุปกรณปลายทาง (Endpoint Security) การ

สํารองขอมูล (Data backup) และ ฮารดเดนนิง (Hardening) เพ่ือให

เหมาะสมกับการใชงานในองคกร  

 เทคโนโลยีในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร 



 
 

หนาที่ 6    

 
    

 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

13.00-16.00 การเฝาระวังดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Detection)   เรียนรูการจดัทําและดําเนินกิจกรรมเพ่ือตรวจหาเหตุการณดานความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอรท่ีอาจเกิดข้ึน  

 Detection: Security Monitoring การเรียนรูแนวทางการวิเคราะห เฝา

ระวังและแจงเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร (Security Monitoring 

Service) การวิเคราะหความเก่ียวโยงของเหตุการณและภัยคุกคามดาน

ความปลอดภัยไซเบอร (Security Monitoring) จากขอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร (Log) ของเครื่องแมขาย อุปกรณเครือขายและระบบงานตาง 

ๆ  

 เรียนรูแนวทางการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการเฝาระวังความมั่นคงปลอดภยัระบบ 

 วันท่ี 3 

09.00 -16.00 การรับมือดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Response)    เรียนรูการจดัทําและดําเนินกิจกรรมเพ่ือตอบสนองตอเหตุการณดานความ

มั่นคงปลอดภยัไซเบอรท่ีตรวจพบ ครอบคลุมถึงการวางแผนรับมือ การ

สื่อสาร การวิเคราะห การลดความเสี่ยง และการปรับปรุง  

 เรียนรูเก่ียวกับกระบวนการ “Incident Response”การตอบสนองตอ

สถานการณไมพึงประสงคและไมคาดคิดเพ่ือใหองคกรสามารถควบคุม

สถานการณและมลูคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหรวดเร็วทันการณและลด

ความเสยีหาย  

 กรณีศึกษาของการจดัทําแผนการตอบสนองภัยคุกคาม (Incident 

Response Plan) ในองคกรท้ังในและตางประเทศ  



 
 

หนาที่ 7    

 
    

 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 กระบวนการและข้ันตอนในการจดัทําแผนการตอบสนองภัยคุกคาม 

(Incident Response Plan) 

 วันท่ี 4 

09.00 -16.00 การกูคืนดานความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร (Recovery)   เรียนรูการกูคืนระบบในกรณีเกิดการโจมตี การกูคืนขอมลู เรยีนรูในวิธีการ

และแนวทางในการกูคืนระบบใหกลับสูสภาวะปกติและแกไขสาเหตท่ีุทําให

เกิดปญหา  

 กรณีศึกษาและตัวอยางของการกูคืนระบบ(Recovery) ท่ีเกิดข้ึนจากการ

โจมตีทางไซเบอร 

 วันท่ี 5 

09.00 -16.00 การซักซอมแผนเพ่ือเตรียมความพรอมรับมือกับการโจมตีทางไซ

เบอร (Incident Drill)  

 

 Incident Drill การจําลอง Cyber Attack เพ่ือใหองคกรสามารถซอมรับมือ

กับการโจมตีท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือใหไดมสีวนรวมและไดลองปฏิบัตจิริง 

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  13,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

 หมายเหตุ:  

 คาลงทะเบียนขางตน รวม คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง  

 

เง่ือนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

 

1. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการฝกอบรม (Pre-Test)  

2. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผานไม

นอยกวารอยละ 70  

3. ผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาฝกอบรมตลอดหลักสูตร  

 

สถานท่ีฝกอบรม 

 

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล 

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

TEL: (02) 441-0909 FAX: (02) 441-0808 
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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 10    

 
    

 

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 ยกเวนกรณีมีเหตุสุดวิสัย

ไมสามารถจัดฝกอบรมได 


