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มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
  

หลักสูตร ความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นดจิิทัล 
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หน้าท่ี 3 

 

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร ควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐำน 

(Cybersecurity Fundamentals) 

จัดโดย ส ำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

 

หลักกำรและเหตุผล 

 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ภาครัฐซึ่งเป็นแกนหลักในการพัฒนาประเทศ ต้องปรับตัวให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป การให้บริการ
ภาครัฐใหม่ โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน ทั้งนี้  เพื่อพัฒนาไปสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล หรือการเป็นภาครัฐที่เชื่อมโยงเสมือนเป็นองค์กรเดียว อันจะน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 

ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ในฐานะผู้น าการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จ าเป็นต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับกลยุทธ์และองคาพยพของหน่วยงานให้มีความทันสมัย อันจะน าไปสู่การพัฒนาภาครัฐที่
ขับเคลื่อนโดยความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาที่แท้จริง  

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลส าหรับผู้บริหารภาครัฐมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ
ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น โดยจะให้มีองค์ความรู้ทั้งตัวนิ ยามของค าว่า ความมั่นคง
ปลอดภัย ทางดิจิทัล และความสัมพันธ์ของความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ผู้เรียน
จะได้ทราบถึงความเสี่ยง อันตราย และการโจมตีที่อาจจะเกิดข้ึนได้กับสินทรัพย์ขององค์กร จากนั้นเพื่อเป็นการลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน เทคโนโลยีและกลไกต่าง ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้จะถูกแนะน าให้แก่ผู้เรียน 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาส าหรับผู้บริหารภาครัฐ ดังนั้นผู้เรียนจะได้ศึกษามาตรฐานและ
กรอบการด าเนินงาน รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล เพื่อผู้เรียนจะสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ส าหรับการขับเคลื่อนองค์กรที่มีวัฒนธรรมและแนวคิด
ของความมั ่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี ้จะประกอบด้วยเนื ้อหาทั้ง
ภาคทฤษฎีและเนื้อหาเชิงเทคนิคเบื้องต้น และจะมีการใช้กรณีศึกษา และการแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งจากผู้เรียน
และผู้สอน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรในการน าองค์ความรู้ที ่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



 
 

    

 

    

 

หน้าท่ี 4 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานในหลักการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
2. เพ่ือให้สามารถออกแบบและจัดท านโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์ 
3. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์และ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
รูปแบบกำรฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมในหลักสูตร เป็นการผสมผสาน ในรูปแบบบรรยาย อภิปราย และกรณีศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมี
กระบวนการเรียนรู้ และเกิดความคิด และความสามารถวิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ 
ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 

 

อบรมจ านวน 1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน 
ชั่วโมงอบรม : 12 ชั่วโมง (2 วัน) 
วันที่อบรม :  28-29 เมษายน 2565 
ตำรำงกำรฝึกอบรม 

รายชื่อวิทยากรในการอบรม 
1. ผศ.ธัชชัย เอ้งฉ้วน 
2. รศ.ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ 
3. นายสงกรานต์ มุณีแนม 
4. นายพรพิทักษ์ สันติภาพถาวร 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
วันท่ี 1 

09.00-12.00 น. ความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital 
Security Fundamentals) 

- นิยามของค าว่าความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 
- ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล กับการ

เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) 
- CIA Model (Confidentiality, Integrity and Availability) 

 ความเสีย่งและภัยคุกคาม (Risk 
and Threat Landscape) 

- นิยามของค าว่า ภัยคุกคาม 
- แนวโน้มของภัยคุกคามต่าง ๆ 
- ประเภท/ค าอธิบายของภัยคุกคามต่าง ๆ 
- ผลกระทบของภัยคุกคามต่อองค์กร 

13.00-16.00 น. เทคโนโลยีและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทลั 

- ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล ในกระบวนการพัฒนาระบบ 
(SecSDLC) 



 
 

    

 

    

 

หน้าท่ี 5 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

(Digital Security Technologies 
and Mechanisms) 

- บุคลากร/คณะท างานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทาง
ดิจิทัล (Cyber Security Teams) 

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกท่ีจ าเป็นในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัล 

 มาตรฐานส าหรับความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital 
Security Standards and 
Frameworks) 

- NIST Cyber Security Framework 
- ISO27001 

วันท่ี 2 
09.00-12.00 น. มาตรฐานส าหรับความมั่นคง

ปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital 
Security Standards and 
Frameworks) (ต่อ) 

- การตรวจสอบความม ั ่นคงปลอดภ ัยทางด ิจ ิท ัล (Digital 
Security Audit) 

 กฎหมายที่เกีย่วข้องกับความ
มั่นคงปลอดภยัทางดิจิทัล (Cyber 
Security Laws) 

- พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
- พ.ร.บ. การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
- General Data Protection Regulation (GDPR) 
- แนวทางการจัดการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด 

13.00-16.00 น. การพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital 
Security Policy and Strategy 
Development) 

- การพัฒนาและตัวอย่างนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
ดิจิทัล 

- การพัฒนาและตัวอย่างยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางดิจิทัล 

 การสร้างวัฒนธรรมความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัลในองค์กร 
(Building a Digital Security 
Culture) 

- นิยามค าว่า “วัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล” 
- ความส าคัญของการมีวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 
- การสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและการมี

ส่วนร่วมของบุคลากร 

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. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 



 
 

    

 

    

 

หน้าท่ี 6 

ค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรมของหลักสูตร 

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ On Site ท่านละ  6,900.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ทั้งนี้  
ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ 4,900.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  
หมายเหตุ กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบ 
ล่วงหน้า 

เงื่อนไขกำรผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตร 

1. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test) 
2. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่าน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 

 
สถำนที่ฝึกอบรม 

ณ ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0-7428-2106 

 
สอบถำมรำยละเอียด 

สนใจติดต่อและสมัคร ได้ที่ 
 คุณศราวดี แสงสมบุญ 
 งานบริการวิชาการ ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
 โทรศัพท์ 0-7428-2106 โทรสาร 0-7428-2070. 

ด ำเนินกำรฝึกอบรมโดย 

ส ำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร 0-7428-2106 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cc-serve@group.psu.ac.th 
เว็บไซต์ : https://diis.psu.ac.th 
 

 


