
 
 

    
 
    

 

หนาที่ 1 

 

ขอเสนอโครงการฝกอบรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ภายใตการดำเนินงานของ 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องคการมหาชน) 
 

 

หลักสตูรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผูบริหารภาครัฐ 

(Digital Security for Government Executives) 
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หนาที่ 3 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผูบริหารภาครัฐ 

(Digital Security for Government Executives) 

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ภายใตการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

 
หลักการและเหตุผล 

  
หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผูบริหารภาครัฐ มีเปาหมายในการเตรียมความพรอมและ

ความรูความเขาใจพื้นฐานทางดานความมั่งคงปลอดภัยทางดิจิทัลใหกับผูบริหาร และบุคลากรทุกระดับของ

หนวยงานภาครัฐ รวมทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงและภัยคุกคาม และการใชเทคโนโลยี มาตรฐานและกฎหมาย เพื่อ

พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล สำหรับผูบริหารภาครัฐ เพื่อยกระดับและสราง

วัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลภายในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือใหมคีวามรูและความเขาใจพื้นฐานในหลักการท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

2. เพื่อใหสามารถออกแบบและจัดทำนโยบายหรือยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร 

3. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรและ

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 

รูปแบบการฝกอบรม 

 

การฝกอบรมในหลักสูตรฯ เปนการผสมผสานหลายวิธี ไดแก การบรรยาย การอภิปราย และกรณีศึกษา 

ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝกอบรมดังกลาวขางตนจะทำใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรู และเกิดความคิด และ

สามารถวิเคราะห ซึ่งจะสามารถทำใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ไดกำหนดไว  

 

 

ระยะเวลาการฝกอบรม 
 

การจัดอบรมจำนวน 2 รุน รุนละไมเกิน 30 คน จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชัว่โมง)  
รุนที่ 1 อบรมระหวางวันที ่20 – 21  มิถุนายน พ.ศ. 2565 

รุนที่ 2 อบรมระหวางวันที ่23 – 24  มิถุนายน พ.ศ. 2565 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 4 

ตารางการฝกอบรม 

วิทยากร :   

1. อาจารยโชติธรรม  ธารรักษ  ตำแหนงรองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. อาจารยเสรี  ชะนะ  ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันที่ 1 

09.00-12.00 ความรูพื้นฐานดานความ
มั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล  

 นิยามของคำวาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 

 ความสัมพันธระหวางความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล กับ

การเปลีย่นแปลงทางดิจิทลั (Digital Transformation) 

 CIA Model (Confidentiality, Integrity and 

Availability) 

 ความเสี่ยงและภัยคุกคาม   นิยามของคำวา ภัยคุกคาม 

 แนวโนมของภัยคุกคามตาง ๆ 

 ประเภท/คำอธิบายของภัยคุกคามตาง ๆ 

 ผลกระทบของภัยคุกคามตอองคกร 

13.00-16.00 เทคโนโลยีและกลไกที่
เกี่ยวของกับความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัล  

 ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล ในกระบวนการพัฒนา

ระบบ (SecSDLC) 

 บุคลากร/คณะทำงานที่เก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัย

ทางดิจิทัล (Cyber Security Teams) 

 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกที่จำเปนในการรักษาความ

มั่นคงปลอดภยัทางดิจิทัล 

 มาตรฐานสำหรับความม่ันคง
ปลอดภัยทางดิจิทัล 

 NIST Cyber Security Framework 

 ISO27001 

 การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภยัทางดิจิทัล (Digital 

Security Audit) 

 

 วันที่ 2 

09.00-12.00 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความ
มั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล  

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

 พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 

2560 

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

 General Data Protection Regulation (GDPR) 

 แนวทางการจัดการเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายท่ีกำหนด 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 5 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

13.00-16.00 การพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรดานความม่ันคง
ปลอดภัยทางดิจิทัล  

 การพัฒนาและตัวอยางนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัย

ทางดิจิทัล 

 การพัฒนาและตัวอย างย ุทธศาสตร ด านความมั ่นคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล 

 การสรางวัฒนธรรมความ
มั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลใน
องคกร  

 นิยามคำวา “วัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล” 

 ความสำคัญของการมีวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทาง

ดิจิทัล 

 การสรางวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและการ

มีสวนรวมของบุคลากร 

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. กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

- คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ  7,700 บาท Onsite (รวมภาษีมูลคาเพิ ่มแลว)   

ทั้งนี้คาลงทะเบียนดังกลาวไดรวมคาอาหารกลางวัน และอาหารวางแลว 

- คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ  5,700 บาท Online (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) 

หมายเหตุ: 

- ขอสงวนสิทธิ์กรณีที่จำนวนผูเขาอบรมไมถึงตามที่กำหนด หรืออาจคืนคาลงทะเบียน

ใหแกผูเขาอบรมในกรณีที่ไมสามารถจัดฝกอบรมได  

 

เงื่อนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

1. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกอบรมตลอด
หลักสูตร 
2. ผู เขารับการฝกอบรมจะตองเขารับการทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการ
ฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผานไมนอยกวารอยละ 70 
3. ผู เขารับการฝกอบรมจะตองเขารับการทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการ
ฝกอบรม (Pre-Test)  

 
 
 
 
 

สถานท่ีฝกอบรม 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 6 

 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอ
เมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 

 

 

 
สอบถามรายละเอียด 

 

อาจารยเสรี  ชะนะ  ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

เบอรโทรศัพท 089-2962109 อีเมล seree.ch@skru.ac.th 

 

ดำเนินการฝกอบรมโดย 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 


