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หน้าที่ 1

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร DGA104 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน
จัดโดยโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ (DIGITECH)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์โลกในปัจจุ บันแต่ละประเทศต้องเผชิญกับผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านการแข่งขั นทาง
เศรษฐกิจที่เข้มข้น สังคมที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นในสภาพไร้พรมแดน การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในสภาวะ VUCA คือมีความผันผวน (Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty) ซับซ้อน (Complexity) และ คลุมเครือ
(Ambiguity) และเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสาคัญของการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศ
ไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ และเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อนาพาประเทศให้พ้นจากกับดักรายได้
ปานกลาง โดยรัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในส่วนของงานวิจัย นวัตกรรม และ
บุคลากรดิจิทัลไว้ในนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ได้ระบุประเด็นด้านอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมดิจิ ทัลของประเทศระยะ 20 ปี มุ่งเน้ นทั้งด้านการพั ฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทั ล การขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจดิจิทัล การสร้างสังคมคุณภาพ การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การพัฒนากาลังคนด้านดิจิทัล และการสร้างความ
เชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นด้านปัญญาประดิษฐ์ ด้านการสื่อสาร หรือระบบสารสนเทศต่าง ๆ
จะมีประโยชน์ในการผลักดันเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของสังคมมาเพียงใด ปัจจัยหนึ่งที่ไม่อาจสามารถมองข้าม
ได้เลย คือ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้น และ
มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ใช้งาน ทั้งประชาชนทั่วไป และผู้ปฏิบัติงาน จาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เนื่องจากทุก ๆ มิติ ของเทคโนโลยีดิจิทัล
ข้อมูล การสื่อสาร และระบบสารสนเทศ ล้วนต้องประสบกับความเสี่ยงหลัก ๆ 3 ด้าน ด้วยกัน ได้แก่ ด้านความลับ
ของข้อมูล (Confidentiality) ด้านความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และด้านความพร้อม
ในการเข้าถึงหรือการให้บริการของระบบ (Availability)
นอกจากนั้น เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และทันต่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ รวมทั้งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต กฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้ถูกบัญญัติ
ขึ้น ทาให้เกิดความจาเป็นที่ต้องทาความเข้าใจในข้อกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ดาเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปอย่างปลอดภัย และตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่มี
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้นให้แก่บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติง าน จึง
จาเป็นต้องจัดการอบรม หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน เพื่อสร้างความตระหนักในด้านความ
เสี่ยง การถูกโจมตี รวมถึงเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้น ในการปฏิบัติงานและใช้ง าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือพื้นฐานในการลดความเสี่ยงและการเพิ่มความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักถึงความเสี่ยงในการถูกโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
รูปแบบการฝึกอบรม
รูปแบบการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย
1. การบรรยาย
2. การสาธิต
3. การฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการฝึกอบรม
การจัดอบรมหลักสูตร DGA104 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน จะใช้เวลา 12 ชั่วโมง (หรือ 2 วัน
วันละ 6 ชั่วโมง) ต่อการอบรม 1 รุ่น รุ นละไมเกิน 30 คน โดยจะเริ่มจัดการฝึ กอบรมตั้งแต่ เดือนสิ งหาคม –
พฤศจิกายน 2565 เดือนละ 1 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1: 4-5 สิงหาคม 2565
รุ่นที่ 2: 22-23 กันยายน 2565
รุ่นที่ 3: 10-11 พฤศจิกายน 2565
ตารางการฝึกอบรม
รายชื่อวิทยากรในการอบรม
1. รศ. ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง
2. รศ. ดร.ธรา อั่งสกุล
เวลา

หัวข้อ

09:00 - 12:00 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
องค์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
หน่วยงานรัฐ
13:00 - 16:00 เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์

เนื้อหา
วันที่ 1
 พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 แนวคิดพื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 เทคโนโลยีและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์บนอินเทอร์เน็ต
หน้าที่ 3

เวลา

หัวข้อ



09:00 - 12:00 รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์

13:00 - 15:00 มาตรฐานและแนวปฏิบัตดิ ้าน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

15:00 - 16:00








เนื้อหา
การรักษาความมั่นปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคล
ผลกระทบของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีต่อองค์กรและ
สังคม
วันที่ 2
ประเภทของการโจมตีทางไซเบอร์
ขั้นตอนและกระบวนการการโจมตีทางไซเบอร์
กรณีศึกษาและตัวอย่างของการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นจริง
ISO 27001
NIST Cybersecurity Framework
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เบื้องต้น

การสอบประมวลความรู้

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ 4,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หมายเหตุ
- ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวม ค่าเก็บสะสมในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว
- กรณีมีจานวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรน้อยกว่า 15 คน ผู้จัดอบรมขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการจัดอบรม ทั้งนี้จะดาเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนแก่ผู้มีหลักฐานการชาระค่าลงทะเบียนแล้ว และอาจมีการหัก
ค่าธรรมเนียมการโอนคืน หากธนาคารไม่อยู่ใน จ.นครราชสีมา ประมาณไม่เกิน 50 บาท

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมฯ
2. ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมจะต้ อ งเข้ า รั บ การทดสอบประเมิ น ความรู้ ภ าคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ด้ ว ยแบบ
ประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 75)
สถานที่ฝึกอบรม
การฝึ กอบรมหลั กสู ตร DGA104 ความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน เป็นการจัดการฝึ กอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ (Online) ผ่ า นระบบ Zoom และผ่ า นทางระบบจัด การเรีย นการสอนออนไลน์ SUT X-LANE ที่
https://xlane.sut.ac.th
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สอบถามรายละเอียด
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://digitech.sut.ac.th/tdga หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนฤมล กัน โพธิ โครงการจัดรูปแบบการบริห ารวิช าการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รูปใหม่
โทรศัพท์ 0-4422-3789 โทรสาร 0-4422-3789 หรืออีเมล digitech@sut.ac.th
ดาเนินการฝึกอบรมโดย
โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัลรูปใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่อยู่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-3789
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ digitech@sut.ac.th
เว็บไซต์ https://digitech.sut.ac.th
ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชาระเงิน
1. รับสมัครลงทะเบียนเรียนและชาระเงินในแต่ละรุ่น โดยปิดรับสมัครและกาหนดวันชาระเงินวันสุดท้าย
2 สัปดาห์ก่อนเริ่มการอบรม ดังนี้
ระยะเวลาการอบรม
รุ่นที่ 1: 4-5 ส.ค. 65
รุ่นที่ 2: 22-23 ก.ย. 65
รุ่นที่ 3: 10-11 พ.ย. 65

วันสุดท้ายของ
การลงทะเบียนเรียนและการชาระเงิน
รุ่นที่ 1: 21 ก.ค. 65
รุ่นที่ 2: 8 ก.ย. 65
รุ่นที่ 3: 27 ต.ค. 65

2. ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน ผ่านทาง
เว็บไซต์ที่ https://digitech.sut.ac.th/tdga
3. ชาระเงินค่าลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าเอกสาร วัสดุประกอบการอบรม และค่าเก็บสะสมในคลัง
หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) โดย
โอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มทส.
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่บัญชี : 707-2-14444-2
4. ส าหรั บ ผู้ ลงทะเบี ยนเข้าฝึกอบรมและดาเนินการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ ว เจ้าหน้าที่จะ
ดาเนินการแจ้งรหัสและรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ SUT X-LANE
ก่อนเริ่มการอบรมทุกหลักสูตร 1 สัปดาห์ในแต่ละรุ่น โดยผ่านทางอีเมลที่ได้ระบุแจ้งไว้ในใบสมัครหรือ
ระบบลงทะเบียน (โปรดตรวจสอบอีเมลของท่านให้ ถูกต้อง และตรวจสอบการแจ้งกลับก่อนเริ่ ม การ
อบรม)
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** กรณีมีจำนวนผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรมแต่ละหลักสูตรน้อยกว่ำ 15 คน โครงกำรจัดรูปแบบกำร
บริหำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรจัด
อบรม ทั้งนี้จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำลงทะเบียนแก่ผู้มีหลักฐำนกำรชำระค่ำลงทะเบียนแล้ว และอำจมีกำรหัก
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนคืน หำกธนำคำรไม่อยู่ในจ.นครรำชสีมำ ประมำณไม่เกิน 50 บำท **
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