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หนาที่ 2 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรสาํหรับผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี 

(Cybersecurity for Technologist) 

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

 

หลักการและเหตุผล 

 ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความเติบโตอยางรวดเร็ว สามารถเขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว 

และครอบคลุมทุกอุปกรณสื่อสาร ซึ่งทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงานและเกิด

ประโยชนสูงสุดเปนทักษะที่จําเปนอยางย่ิงสําหรับเจาหนาที่ทุกกลุมและทุกระดับโดยความรูความเขาใจในเรื่อง

ของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ซึ่งเรามักจะพบขาว การหลอกลวง การลวงขอมูล การโจมตีระบบ การขโมย

ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส มากขึ้นทุกวัน ซึ่งเหลาน้ีเปนภัยคุกคามทางไซเบอร เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดและปจจุบัน

ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบและความเสียหายตอทั้งระดับบุคคล ระดับองคกร และ

ระดับประเทศ หนวยงานหรือองคกรจึงจําเปนตองมีกลไกสําหรับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสําหรับภัย

คุกคามดานไซเบอรอยางเปนรูปธรรม โดยจําเปนที่จะตองมีการบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอรที่มีโอกาส

เกิดขึ้นอยางมืออาชีพ 

หลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรสําหรับผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี

มีเปาหมายในการเตรียมความพรอมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลทางดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

สําหรับผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี ใหกับบุคลากรทุกระดับที่เปนผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี ของหนวยงานภาครัฐ 

รวมทั้งสรางความตระหนักทางดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรสําหรับผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี 

รวมถึงความสําคัญของการชวยกันปองกันการโจมตีทางไซเบอรของภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงานได

อยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือใหมีความตระหนักรูในการใชงานเทคโนโลยีดวยความมั่นคงปลอดภัย 

2. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับกฎหมายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและเขาใจในบทบาทหนาที่ที่

ตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

3. เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจกรอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรตามแนวทางของ 

NIST Cybersecurity Framework 

4. เพ่ือใหสามารถวางแผนปองกันและรับมือกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรไดตามหลักการ 

5. เพ่ือใหมีการนําความรูไปประยุกตใชในการวางแผนรับมือเกี่ยวกับความเสี่ยงดิจิทัลในองคกรได 

 

 

 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 3 

รูปแบบการฝกอบรม 

 

การฝกอบรมในหลักสูตรฯ เปนการผสมผสานหลายวิธี ไดแก การบรรยาย (Lecture) การอภิปราย 

(Discussion) และการฝกปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝกอบรมดังกลาว จะทําใหผูเรียน

มีกระบวนการเรียนรู และเกิดความคิด และสามารถวิเคราะห ซึ่งจะทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรทีไ่ด

กําหนดไว  

 

 

ระยะเวลาการฝกอบรม 
 

การจัดอบรมจํานวน 5 รุน รุนละไมเกิน 40 คน จํานวน 5 วัน (วันละ 6 ช่ัวโมง รวม 30 ช่ัวโมง) 

 

รุน วันที่ในการจัดอบรม 

1 18 – 22 เมษายน 2565 

2 23 – 27 พฤษภาคม 2565 

3 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 

4 22 – 26 สิงหาคม 2565 

5 19 – 23 กันยายน 2565 

 

 

ตารางการฝกอบรม 

 

รายชื่อวิทยากร 

1. ผูชวยศาสตราจารยสุระเจตน  ออนฤทธ์ิ 

2. ผูชวยศาสตราจารยเอกรินทร วทัญูเลิศสกุล 

3. อาจารยบริบูรณ ดีกา 

4. อาจารยวนษา สินจังหรีด 

5. อาจารยธัญลักษม ดีกา 

6. อาจารยณัฐวัตร คมเฉียบ 

7. อาจารยศิริภิญญา อาสา 

 

 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 4 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันที่ 1 

09.00 – 12.00 ภาพรวมความม่ันคงปลอดภัยไซ

เบอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความ

ม่ันคงปลอดภัย ไซเบอร 

 Security Awareness การรูเทาทันการโจมตีและความ

ม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร สถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน

การองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น

ท้ังในประเทศและตางประเทศ การเรีนรูถึงความเสียหายท่ี

เกิดขึ้นจากภัยคุกคามไซเบอร 

 Security Trend แนวโนมของภัยคุกคามตาง ๆ แนวโนม

ของความม่ันคงปลอดภัย ไซเบอร 

 Information security Concept: CIA แนวคิดพ้ืนฐานของ

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

�Confidentiality คือ การรักษาความลับของ ไซเบอร 

�Integrityคือความถูกตองของขอมูลไซเบอร 

�Availability คือความพรอมใชงานของเทคโนโลยีไซ

เบอร 

 

 พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

2560 

 พ.ร.บ.การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 

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

13.00 – 16.00 Workshop: กรณีศึกษาที่

เกี่ยวของกับกฎหมาย ที่

เกี่ยวของกับความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร 

 กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของกับกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของกับความ

ม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

 วันที่ 2 

09.00 – 12.00 การระบุความเสี่ยงดานความ

ม่ันคงปลอดภัย ไซเบอร 

 การศึกษาทําความเขาใจบริบท ทรัพยากรและกิจกรรมงาน

สําคัญเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงดานความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอรท่ีมีตอระบบ ทรัพยสิน ขอมูล และขีด

ความสามารถ 

 Identity: Assessment and Auditing แนวทางและกรอบ

ในการการประเมินองคกรดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

และความเสี่ยง เพ่ือวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) หรือ

จุดออนของกระบวนการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ทางไซเบอรขององคกร ตัวอยางของ Framework ในการ

ประเมินขององคกรตาง ๆ 

13.00 – 16.00 การปองกันดานความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร 

 การศึกษาแนวทางการจัดทําและดําเนินการตามมาตรการ

ปองกันท่ีเหมาะสม เพ่ือการจํากัดระดับผลกระทบของ



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 5 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

เหตุการณดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรและการสราง

ความตระหนักมาตรการควบคุมการเขาถึงและมาตรการ

ดานความม่ันคงปลอดภัยตาง ๆ ท้ังกระบวนการและวิธี

ปฏิบัติ 

 การศึกษากรอบงานความม่ันคงปลอดภัยทาง ไซเบอร 

(Cybersecurity framework) 

 Protection: Security Design Principles ความรูพ้ืนฐาน

และแนวทางการออกแบบระบบใหมีความม่ันคงปลอดภัย 

แนวทางการเลือกใชวิธีการ ระบบหรือเทคโนโลยีเพ่ือการ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยในองคกร เชน ไฟรวอล 

(Firewall) การปองกันเคร่ืองอุปกรณปลายทาง (Endpoint 

Security) การสํารองขอมูล (Data backup) และ ฮารดเดน

นิง (Hardening) เพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงานในองคกร 

 เทคโนโลยีในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ไซเบอร 

 วันที่ 3 

09.00 – 12.00 การเฝาระวังดานความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร 

 เรียนรูการจัดทําและดําเนินกิจกรรมเพ่ือตรวจหาเหตุการณ

ดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรท่ีอาจเกิดขึ้น 

 Detection: Security Monitoring การเรียนรูแนวทางการ

วิเคราะห เฝาระวังและแจงเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร 

(Security Monitoring Service) การวิเคราะหความเกี่ยว

โยงของเหตุการณและภัยคุกคามดานความปลอดภัยไซเบอร 

(Security Monitoring) จากขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 

(Log) ของเคร่ืองแมขาย อุปกรณเครือขายและระบบงาน

ตาง ๆ 

 เรียนรูแนวทางการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการเฝาระวังความ

ม่ันคงปลอดภัยระบบ 

13.00 – 16.00 Workshop: การรับมือดาน

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

 เรียนรูการจัดทําและดําเนินกิจกรรมเพ่ือตอบสนองตอ

เหตุการณดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรท่ีตรวจพบ 

ครอบคลุมถึงการวางแผนรับมือ การสื่อสาร การวิเคราะห 

การลดความเสี่ยง และการปรับปรุง 

 เรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ “Incident Response”การ

ตอบสนองตอสถานการณไมพึงประสงคและไมคาดคิด

เพ่ือใหองคกรสามารถควบคุมสถานการณและมูลคาความ

เสียหายท่ีเกิดขึ้นใหรวดเร็วทันการณและลดความเสียหาย 

 กรณีศึกษาของการจัดทําแผนการตอบสนองภัยคุกคาม 

( Incident Response Plan)  ใ น อ ง ค ก ร ท้ั ง ใ น แ ล ะ

ตางประเทศ 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 6 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 กระบวนการและขั้นตอนในการจัดทําแผนการตอบสนองภัย

คุกคาม (Incident Response Plan)  

 วันที่ 4 

09.00 – 12.00 การกูคืนดานความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร 

 เรียนรูการกูคืนระบบในกรณีเกิดการโจมตี การกูคืนขอมูล 

เรียนรูในวิธีการและแนวทางในการกูคืนระบบใหกลับสู

สภาวะปกติและแกไขสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหา 

 กรณีศึกษาและตัวอยางของการกูคืนระบบ(Recovery) ท่ี

เกิดขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร 

13.00 – 16.00 Workshop: การกูคืนดานความ

ม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

 กรณีศึกษาและตัวอยางของการกูคืนระบบ(Recovery) ท่ี

เกิดขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร 

 วันที่ 5 

09.00 – 12.00 Workshop: การซักซอมแผน

เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือกับ

การโจมตีทางไซเบอร 

 Incident Drill การจําลอง Cyber Attack เพ่ือใหองคกร

สามารถซอมรับมือกับการโจมตีท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือใหไดมี

สวนรวมและไดลองปฏิบัติจริงซ่ึงจะตองมีการซักซอมทํา

ความเขาใจและจําลองสถานการณวาเม่ือเกิดเหตุการณแลว

ผูท่ีตกเปนเหย่ือ จะตองดําเนินการอยางไร เจาหนาท่ีใน

แผนกไอทีและผูมีสวนเกี่ยวของจะตองดําเนินการอยางไร 

เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน (Incident 

response) ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และสงผลใหเกิดผล

กระทบกับองคกรนอยท่ีสุด 

13.00 – 16.00 Workshop: การซักซอมแผน

เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือกับ

การโจมตีทางไซเบอร 

 Incident Drill การจําลอง Cyber Attack เพ่ือใหองคกร

สามารถซอมรับมือกับการโจมตีท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือใหไดมี

สวนรวมและไดลองปฏิบัติจริงซ่ึงจะตองมีการซักซอมทํา

ความเขาใจและจําลองสถานการณวาเม่ือเกิดเหตุการณแลว

ผูท่ีตกเปนเหย่ือ จะตองดําเนินการอยางไร เจาหนาท่ีใน

แผนกไอทีและผูมีสวนเกี่ยวของจะตองดําเนินการอยางไร 

เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน (Incident 

response) ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และสงผลใหเกิดผล

กระทบกับองคกรนอยท่ีสุด 

 

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 
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คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

 
-  คาลงทะเบียนฝกอบรมแบบ Onsite ทานละ 12,500 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) ทั้งน้ี  

   คาลงทะเบียนขางตนรวม คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง 

-  คาลงทะเบียนฝกอบรมแบบ Online ทานละ 4,500 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) 
หมายเหตุ กรณีผูเขาอบรมมีจํานวนไมถึงตามท่ีกําหนดผูจัดอบรมจะแจงใหผูสมัครเขารวมอบรมทราบลวงหนา 

 

เงื่อนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนยีบัตร 

1. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการฝกอบรม (Pre-Test) 
2. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผาน

ไมนอยกวารอยละ 70 
3. ผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาฝกอบรมตลอดหลักสูตร 
4. ผูเขารับการอบรมจะตองนําเสนอผลการฝกปฏิบัติของกลุมในวันสุดทายของการฝกอบรม 

 
 

สถานทีฝ่กอบรม 

 

 
สอบถามรายละเอียด 

 

หากทานมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอสอบถามไดที่               

ผศ.เอกรินทร  วทัญูเลิศกุล หมายเลขโทรศัพท 08 9116 6062 

 

ณ. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

โทรศัพท +66 0 4535 2000 ตอ 1700  
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ดําเนนิการฝกอบรมโดย 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat University) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 ถนนราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

หมายเลขโทรศัพท 0 4535 2000 ตอ 1700 

หมายเลขโทรสาร 0 4535 2108 

ไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส office.i@ubru.ac.th 

เว็บไซต http://www.ubru.ac.th, http://www.ind-tech.ubru.ac.th 
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