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หน้าที่ 2 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ้ืนฐาน 

(Cybersecurity Fundamentals) Online 

จัดโดย  

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วยปัจจุบันมีการกระท าหรือการด าเนินการต่าง ๆ โดยมิชอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์

หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ

ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการท างาน

ของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการหรือการด าเนินการที่

ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอัน

กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบร้ อย

ภายในประเทศ 

 หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจในภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ก าลังเป็นประเด็นส าคัญใน

ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (Risk 

Management) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยทาง

ไซเบอร์  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

2. เพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัย

คุกคาม 

3. เพ่ือให้มีแนวทางการด าเนินงานการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

รูปแบบการฝึกอบรม 
 

 การฝึกอบรมในหลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานหลายวิธีได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติ 

ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น จะท าให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ และเกิดความคิด และ



 

 
หน้าที่ 3 

สามารถวิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ โดยสามารถอธิบายได้ดัง

แผนภาพต่อไปนี้  

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 

การจัดอบรมจ านวน 4 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน จ านวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง)  

รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันอังคารที ่10 และ วันพุธที่ 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันอังคารที่ 19 และ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

รุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันอังคารที ่18 และวันพุธที่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

รุ่นที่ 4 อบรมระหว่างวันอังคารที่ 13 และวันพุธที่ 14 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

 

หมายเหตุ : ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ โดยจะแจ้งให้

ผู้เข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า 

ตารางการฝึกอบรม 

รายชื่อวิทยากรในการอบรม  
1. ผศ.ดร. ณัฏฐ์  โอธนาทรัพย์  
2. นายปิยพงศ์ เผ่าวณิช 
3. นายสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

 วันที่ 1 

9.00-12.00 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความ

ปลอดภัยระบบสารสนเทศของ

องค์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องใน

หน่วยงานรัฐ 

 พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 พื้นฐานการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ 

13.00-14.30 แนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัย

แบบ Zero Trust  

 ระบบเครือข่ายทั้งหมดไม่ควรเช่ือถือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เฉพาะแค่

การติดต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกเท่านั้น แม้แต่ระบบภายใน

ทั้งหมดเองก็ด้วยเช่นกัน และมีการวางมาตรการควบคมุโดยรอบ

ข้อมูลหรือทรัพยส์ินสารสนเทศเหล่านั้น เพื่อให้สามารถก าหนด

และบังคับใช้นโยบายด้านความมัน่คงปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล

ได้ทั้งหมด 

14.45-16.00 เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 การตระหนักรูรู้ปแบบภยัคุมคามไซเบอร์ (Cyber Security 

Awareness) 



 

 
หน้าที่ 4 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

 รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์และการป้องกัน 

 การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์กบัระบบเครือข่ายไร้สาย 

(Wireless LAN Security 

 วันที่ 2 

9.00-12.00 การปรับแต่งคอมพิวเตอร์และ

โทรศัพท์มือถือด้านการรักษา

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

พ้ืนฐาน 

 การรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

 การรักษาความปลอดภัยของเว็บเบราว์เซอร์ 

 การรักษาความปลอดภัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

13.00-14.30 การประเมินความเสี่ยงมีแนว

ทางการด าเนินงานที่ถูกต้อง

เหมาะสมเมื่อเกิดภัยคกุคามไซ

เบอร์ขึ้น 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหารบริหารความเสี่ยง (Introduction to 

Risk Management) 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศ

และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 ตัวอย่างการประเมิน- การประเมินตนเองตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 27001:2013 

14.45-16.00 กิจกรรมปฏิบัติ  การประเมินตนเองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 

หมายเหตุ:  

1. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมแต่ละหัวข้อเป็นการประมาณการ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับ

ผู้เรียน 

2. พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น.  

3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.  

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 
 

 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมท่านละ  4,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  

หมายเหตุ:  

 กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนด ผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า 

เพ่ือเลื่อนวัน เวลา หรือเปลี่ยนรอบอบรม รวมทั้งกรณีเปลี่ยนสถานที่จัดอบรม หากผู้เข้าร่วมอบรมไม่สามารถ

เข้าร่วมอบรมได ้สามารถแจ้งยกเลกิภายใน 3 วันท าการหลังจากไดร้ับแจง้ โดยไดร้ับเงนิคืนเตม็จ านวน  

 ผู้เข้าอบรมต้องช าระเงินก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันท าการ โดยผู้จัดอบรมจะออกใบรับเงินชั่วคราว

ให้เป็นหลักฐาน และออกใบเสร็จรับเงินให้ในวันท าการอบรม  



 

 
หน้าที่ 5 

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการ

ฝึกอบรม (Pre-Test) 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการ

ฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 

4. ระหว่างการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเปิดกล้องตลอดเวลาของการฝึกอบรม  

 

สถานที่ฝึกอบรม 
 

ฝึกอบรมแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom  

สอบถามรายละเอียด 
 

หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผศ.ดร. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 081 803 8027 

ด าเนินการฝึกอบรมโดย 
 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

ที่อยู่  ชั้น 4 อาคารพลกฤษณฯ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  

 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160 

 โทร.  02 807 4500 ต่อ 662 

 อีเมล์  ceit@sau.ac.th   เว็บไซต์  https://ceit.sau.ac.th  

mailto:ceit@sau.ac.th
https://ceit.sau.ac.th/

