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หลักสูตรควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐำน 

(Cybersecurity Fundamental) 

 (The Principle of PDPA for Government Executives) 
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โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ้ืนฐำน 
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หลักกำรและเหตุผล 

  

ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  พ.ศ. 

2559 มาตรา 5 และมาตรา 7 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนว

ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2553 ก าหนดให้หน่วยงานของ

รัฐต้องจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพ่ือให้การด าเนินการ

ใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐ หรือโดยหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและ

เชื่อถือได้ ซึ่งข้อมูลข้างต้นนี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ ควรต้องตระหนักถึงความส าคัญของการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ และเพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถด าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย รวมทั้งป้องกันปัญหา และภัยคุกคามต่าง ๆ  

ปัจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว การรับส่งข้อมูล

ส าคัญ การท าธุรกรรมส าคัญ การเผยแพร่ข้อมูล แม้แต่การลงนามรับรองสามารถท าได้ผ่านระบบดิจิทัล และ

ส่งผ่านข้อมูลบนโลกไซเบอร์ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ท าให้ผู้ที่ต้องการเจาะระบบพยายามทดลอง และค้นหา

ช่องโหว่ยิ่งขึ้น การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จึงเป็นสิ่งที่พึงตระหนักถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ

ให้บริการที่อยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มของหน่วยงาน ซึ่งผู้ดูแลระบบและผู้เกี่ยวข้องควรมีความรู้ความสามารถในการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ้ืนฐาน 

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐานมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ความส าคัญของการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจในภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่

ก าลังเป็นประเด็นส าคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมีความรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันภัย

คุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

ความเสี่ยง(Risk Manageme 
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วัตถุประสงค์ 

 

1. เพ่ือให้มีความตระหนักรู้ในความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

2. เพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัย

คุกคาม 

3.  เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

รูปแบบกำรฝึกอบรม 

 

1) บรรยาย(Lecture) 

2) การอภิปราย(Discussion) 

4) อบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)  

 

รูปแบบและจ านวนชั่วโมงการฝึกอบรม ทั้งรูปแบบ Online และ On-Site ดังตาราง 

การบรรยาย (Lecture) 

(ชั่วโมง) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

(ชั่วโมง) 

4 8 

จ านวนชั่วโมงอบรมในหลักสูตร รวม 12 ชั่วโมง (2 วัน) 

หมายเหตุ :  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 
 

รุ่นที่ ช่วงเวลา รูปแบบ สถานที่ 

1 28 – 29 เมษายน 2565 Onsite ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มศก. จ.นครปฐม 

2 18 – 19  มิถุนายน 2565 Onsite ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มศก. จ.นครปฐม 

3 19- 20 กันยายน 2565 Onsite ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มศก. จ.เพชรบุรี 

4 14-15 ธันวาคม 2565 Onsite ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มศก. จ.เพชรบุรี 
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ตำรำงกำรฝึกอบรม 

รายชื่อวิทยากรในการอบรม 

1. อาจารย์ ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ 

2. อาจารย์ นรินทร์ฤทธิ์  เปรมอภิวัฒโนกุล 

เวลำ หัวข้อ เนื้อหำ 

 วันที่ 1 

9.00 – 10.00 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความ

ปลอดภัยระบบสารสนเทศของ

องค์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อใน

หน่วยงานรัฐ 

 พรบ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

 พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 พื้นฐานการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ 

10.00 – 11.00 การวิเคราะห์กระบวนการท างาน

ขององค์กร 

 ปรับปรุงหรือแกไ้ขปัญหาการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ 

11.00 – 12.00 แนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัย

แบบ Zero Trust  

 การวางมาตรการควบคมุโดยรอบข้อมูลหรือทรัพยส์ิน

สารสนเทศ 

13.00 – 16.00 เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร ์

 การตระหนักรูรู้ปแบบภยัคุกคามไซเบอร์ (Cyber Security 

Awareness) 

 รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์และการป้องกัน 

 การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์กบัระบบเครือข่ายไร้สาย 

(Wireless LAN Security) 

 วันที่ 2 

9.00 – 10.30 การปรับแต่งคอมพิวเตอร์และ

โทรศัพท์มือถือด้านการรักษา

ความปลอดภัยทางไซเบอร์พื้นฐาน 

 การรักษาความปลอดภัยของเครืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

 การรักษาความปลอดภัยของเว็บเบราว์เซอร์ 

 การรักษาความปลอดภัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

13.00 – 16.00 การประเมินความเสีย่ง และการมี

แนวทางการด าเนินงานท่ีถูกต้อง

เหมาะสมเมื่อเกิดภัยคุกคามไซ

เบอร์ขึ้น 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการหารบริหารความเสี่ยง (Introduction 

to Risk Management) 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศ

และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 ตัวอย่างการประเมินตนเองตามมาตรฐานสากล  ISO/ IEC 

27001:2013 
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ค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรมของหลักสูตร 

   

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Onsite ท่านละ  6,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ทั้งนีค้่าลงทะเบียนข้างต้น 

รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 

-ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ  4,900  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 

หมายเหตุ   กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า 

   

เงื่อนไขกำรผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตร 

 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม 

(Pre-Test) 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม 

(Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรม 

 
สถำนที่ฝึกอบรม 
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สอบถำมรำยละเอียด 

 

หากมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่                

นางณัฐสิรี นกแก้ว เบอร์โทร 081 290 4198 

 

ด ำเนินกำรฝึกอบรมโดย 

 

ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร (Bureau Of Digital Technology ) 

ที่อยู่   เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  73000    

โทร   034 109 686 ต่อ 217043 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  bdt-training@su.ac.th  เว็บไซต์    https://bdt.su.ac.th 

- ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน  ต าบลพระปฐมเจดีย์  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 

โทรศัพท์ :  0-3410-9686  

 

- ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เลขที่ 1 หมู่ที่3 ถนนชะอ า-ปราณบุรี  ต าบลสามพระยา 

อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 

โทรศัพท์ :  0-3289-9686 ต่อ317010 
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