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หน้าที ่3 

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยี 

(Cybersecurity for Technologist) 

จัดโดย ส ำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

 

หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ท าให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใน

หลากหลายช่องทางและอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีก็เพื่อประโยชน์ในทางสร้างสรรค์และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่มีผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ก็มีด้านตรงข้ามที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกัน และนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบและสร้างความ

เสียหายทั้งต่อระดับบุคคล องค์กร และระดับประเทศ 

ด้วยเหตุนี้หน่วยงานหรือองค์กรจึงจ าเป็นต้องมีกลไกและองค์ความรู้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ส าหรับภัยคุกคามด้านไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรรม โดยจ าเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มี

โอกาสเกิดข้ึนอย่างมืออาชีพ 

หลักสูตรนี้จึงมีความประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องของการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยและ

ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ก าลังเป็นปัญหาในการท างานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม

แนวทางของ NIST Cybersecurity Framework โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั ้นตอนส าคัญ คือ Identity, Protect, 

Detect, Response และ Recovery ส าหรับช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อ

ภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ เนื้อหาในหลักสูตรจะเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและ

เข้าใจในกระบวนการในการวางแผนรับมือกับภัยคุกคามและความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การเข้าใจใน

กระบวนการจะท าให้เกิดการวางแผนที่ดีและยั่งยืนในการรับมือกับความเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนทั้งในปัจจุบัน

และอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเน้นองค์

ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้น าความรู้และทักษะจาก

หลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการรับมือกับภัยคุกคามและความเสี่ยงทางด้านดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 



 
 

    
 
    

 

หน้าที ่4 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความตระหนักรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีด้วยความมั่นคงปลอดภัย 

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย 

3. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจกรอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามแนวทางของ NIST 

Cybersecurity Framework 

4. เพ่ือให้สามารถวางแผนป้องกันและรับมือกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้ตามหลักการ 

5. เพ่ือให้มีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนรับมือเกี่ยวกับความเสี่ยงดิจิทัลในองค์กรได้ 

 

รูปแบบกำรฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมในหลักสูตร เป็นการผสมผสาน ในรูปแบบบรรยาย (Lecture) การอภิปราย (Discussion)  

และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 

อบรมจ านวน 1 รุ่น ไม่เกิน 40 คน 

ชั่วโมงอบรม : 30 ชั่วโมง (5 วัน) 

วันที่อบรม : 22-26 สิงหาคม 2565 

ตำรำงกำรฝึกอบรม 

รายชื่อวิทยากรในการอบรม 
1. รศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ 
2. ผศ.ธัชชัย เอ้งฉ้วน 
3. นายสงกรานต์ มุณีแนม 
4. นางสาวรวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง 
เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

วันที่ 1 

09.00-16.00 น. ภาพรวมความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร์ (Security 
Overview) 

 Security Awareness การรู้เท่าทันการโจมตีและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในการองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและ



 
 

    
 
    

 

หน้าที ่5 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

ต่างประเทศ การเรีนรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
ภัยคุกคามไซเบอร์ 

 Security Trend แนวโน้มของภัยคุกคามต่าง ๆ 
แนวโน้มของความม่ันคงปลอดภัย ไซเบอร์ 

 Information security Concept: CIA แนวคิด
พ้ืนฐานของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
o Confidentiality คือ การรักษาความลับ

ของ ไซเบอร์ 
o Integrityคือความถูกต้องของข้อมูลไซเบอร์ 
o Availability คือความพร้อมใช้งานของ

เทคโนโลยีไซเบอร์ 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ 
(Laws and Regulation) 

 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 2560 

 พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 
2562 

 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 กรณีศึกษาที่เก่ีวข้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 การระบุความเสี่ยงด้านความ

มั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ 
(Identify) 

 การศึกษาท าความเขา้้ใจบริบท ทรัพยากรและ
กิจกรรมงานส าคัญเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงดา้้
นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีต่อระบบ 
ทรัพย์สิน ข้อมูล และขีดความสามารถ 

 Identity: Assessment and Auditing แนวทาง
และกรอบในการการประเมินองค์กรด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap Analysis) หรือจุดอ่อนของ
กระบวนการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ขององค์กร ตัวอย่าง ของ Framework ใน
การประเมินขององค์กรต่าง ๆ  

วันที่ 2 
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เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

09.00-16.00 น. การป้องกันด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 
(Protection) 

 การศึกษาแนวทางการจัดท าและด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อการจ ากัดระดับ
ผลกระทบของเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร ์และการสร ้างความตระหนักมาตรการ
ควบคุมการเข้าถึงและมาตรการด้านความมั ่นคง
ปลอดภัยต่าง ๆ ทั้งกระบวนการและวิธีปฏิบัติ 

 การศึกษากรอบงานความมั ่นคงปลอดภัยทาง ไซ
เบอร์ (Cybersecurity framework) 

 Protection: Security Design Principles ความรู้
พื้นฐานและแนวทางการออกแบบระบบให้มีความ
มั่นคงปลอดภัย แนวทางการเลือกใช้วิธีการ ระบบ
หรือเทคโนโลยีเพ่ือการรักษาความม่ันคงปลอดภัยใน
องค์กร เช่น ไฟร์วอล (Firewall) การป้องกันเครื่อง
อุปกรณ์ปลายทาง (Endpoint Security) การส ารอง
ข ้ อ ม ู ล  ( Data backup)  แ ล ะ  ฮ า ร ์ ด เ ด น นิ ง 
(Hardening) เพื ่อให้เหมาะสมกับการใช้งานใน
องค์กร 

 เทคโนโลยีในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ไซเบอร์ 

 การเฝ้าระวังด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 
(Detection) 

 เรียนรู้การจัดท าและด าเนินกิจกรรมเพื่อตรวจหา
เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่อาจ
เกิดข้ึน 

 Detection: Security Monitoring การเรียนรู้แนว
ทางการวิเคราะห์ เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคาม
ทางคอมพิวเตอร์ (Security Monitoring Service) 
การวิเคราะห์ความเกี่ยวโยงของเหตุการณ์และภัย
ค ุกคามด ้านความปลอดภ ัยไซเบอร ์  (Security 
Monitoring) จากข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
(Log) ของเครื ่องแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและ
ระบบงานต่าง ๆ 

 เรียนรู้แนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง
ความมั่นคงปลอดภัยระบบ 
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เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

วันที่ 3 
09.00-16.00 น. การรับมือด้านความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ 
(Response) 

 เรียนรู้การจัดท าและด าเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ด้านความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่
ตรวจพบ ครอบคลุมถึงการวางแผนรับมือ การ
สื่อสาร การวิเคราะห์ การลดความเสี่ยง และการ
ปรับปรุง 

 เ ร ี ย น ร ู ้ เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร  “ Incident 
Response”การตอบสนองต่อสถานการณ์ไม่พึง
ประสงค์และไม่คาดคิดเพ่ือให้องค์กรสามารถควบคุม
สถานการณ์และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ ้นให้
รวดเร็วทันการณ์และลดความเสียหาย 

 กรณีศึกษาของการจัดท าแผนการตอบสนองภัย
คุกคาม (Incident Response Plan) ในองค์กรทั้ง
ในและต่างประเทศ 

 กระบวนการและขั ้นตอนในการจ ัดท าแผนการ
ตอบสนองภัยคุกคาม (Incident Response Plan) 

วันที่ 4 

09.00-16.00 น. การกู้คืนด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ (Recovery) 

 เรียนรู้การกู้คืนระบบในกรณีเกิดการโจมตี การกู้คืน
ข้อมูล เรียนรู ้ในวิธีการและแนวทางในการกู ้คืน
ระบบให้กลับสู่สภาวะปกติและแก้ไขสาเหตุที่ท าให้
เกิดปัญหา 

 กรณ ีศ ึกษาและต ัวอย ่ างของการก ู ้ ค ืนระบบ
(Recovery) ที่เกิดขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ 

วันที่ 5 

09.00-16.00 น. การซักซ้อมแผนเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับมือกับการ
โจมตีทางไซเบอร์ (Incident 
Drill) 

 Incident Drill การจ าลอง Cyber Attack เพื ่อให้
องค์กรสามารถซ้อมรับมือกับการโจมตีที ่อาจจะ
เกิดข้ึน เพ่ือให้ได้มีส่วนร่วมและได้ลองปฏิบัติจริง ซึ่ง
จะต้องมีการซักซ้อมท าความเข้าใจและจ าลอง
สถานการณ์ว่าเมื ่อเกิดเหตุการณ์แล้วผู ้ที ่ตกเป็น
เหยื่อ จะต้องด าเนินการอย่างไร เจ้าหน้าที่ในแผนก
ไอทีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการอย่างไร 
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เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

เพื ่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที ่เกิดขึ้น 
(Incident response) ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
ส่งผลให้เกิดผลกระทบกับองค์กรน้อยที่สุด 

 

หมำยเหตุ : 

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 

 

ค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรมของหลักสูตร 

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ On Site ท่านละ  14,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ทั้งนี้  
ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ 10,200.-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 
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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 
 

 


