
หลักสูตร “การป้องกันภยัคุกคามความมั่นคงปลอดภัยด้านโทรคมนาคมและไซเบอร”์ 

ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๘ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
        ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในสังคมมนุษย์ และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ว ทําให้เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มีศักยภาพสูง เพื่อใช้ในการรักษาความมั่นคง
ของประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงานความมั่นคงในประเทศต่าง ๆ ได้เร่งพัฒนาศักยภาพด้าน Cybersecurity
ขององค์กรมากขึ้น เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทําให้ประเทศสามารถรักษาความม่ันคงอยู่ได้ในโลกแห่ง
อนาคต ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของบุคลากรเพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยง
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรและประเทศ และเข้าใจวิธีการป้องกันภัยคุกคามประเภทต่าง ๆ ด้านไซเบอร์
ต่อไป 

 ด้วยเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความมั่นคงของ
ชาติ สํานักงาน กสทช. และ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ จึงได้ร่วมกันจัดทําความร่วมมือทางด้านวิชาการ โดยการจัด
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยด้านโทรคมนาคมและไซเบอร์”
ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ขึ้น  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงาน กสทช. หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในประชาคมข่าวกรอง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น
ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการประสานงานกันได้อย่างใกล้ชิดในอนาคต สามารถให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกัน
ปฏิบัติงาน สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อความคล่องตัวสอดรับในการทํางาน และมีแนวทางการปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
 
๒.วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจภัยคุกคาม ความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไซเบอร์  
๒.๒ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์  
๒.๓ เพื่อให้สามารถวางแผนการป้องกันและนําไปปฏิบัติเพื่อป้องกันหน่วยงานจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

 
๓. กําหนดการอบรม และสถานที่จัดการอบรม 
 การอบรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้ 
          - ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มี.ค.๕๘ (๓ วัน)  กิจกรรมสัมพันธ์ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก 
 - ระหว่างวันที่ ๓๑ มี.ค. – ๒ เม.ย.๕๘ (๓ วัน)  ภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุม ๓ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
 - วันที่ ๓ , ๗ เม .ย .๕๘ (๒ วัน) ภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มสัมมนา/ระดมสมองและนําเสนอรายงาน               
ณ ห้องประชุม สขช.๓ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
 
๔.เนื้อหาการอบรม 
 ๔.๑ หมวดการบรรยายและสัมมนา/ระดมสมอง  จํานวน ๔๐ ช่ัวโมง 
 ๔.๒ หมวดพิธีการ และเวลาฝ่ายอํานวยการ  จํานวน ๔ ช่ัวโมง 
 
 
 
 



- ๒ - 
 
๕.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

๕.๑ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตรวจสอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานหรือ
ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน ติดตาม พิสูจน์ทราบการกระทําความผิดบนระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕.๒ เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร และมีโอกาสที่จะนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้ระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหน่วยงาน และประเทศมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
๖. จํานวนผูเ้ข้ารับการอบรม 

 เป็นผู้เข้ารับการอบรมจาก สํานักงาน กสทช. และเครือข่าย จํานวน ๑๐ คน สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
จํานวน ๑๕ คนและหน่วยงานในประชาคมข่าวกรอง จํานวน ๒๕ คน รวม ๕๐ คน 
 

๗.  งบประมาณ 

 จํานวน ๕๗๖,๕๐๐.-บาท  (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

๗. การมอบประกาศนียบัตร 
 ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร  
 
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ/วิเคราะห์ เทคนิค/รูปแบบต่าง ๆ ในการ
กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
 ๙.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงภัยอันตรายและภัยคุกคามที่มากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
เทคนิคและมาตรการต่างๆในการป้องกัน 
 ๙.๓ เป็นการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ และความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกัน
เผชิญหน้ากับภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

------------------------------------------ 



หลักสูตร การป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยด้านโทรคมนาคมและไซเบอร์” 

ระหว่างวันที ่๒๕ มีนาคม – 7 เมษายน ๒๕๕๘ 

ณ
 ชลพ

ฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก และห้องประชมุ สขช.๓ 
 

วัน/เวลา/สถานที ่
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

สถานที ่
พุธที่  

๒๕ มี.ค.๕๘ 
เวลา ๐๘.3๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ชี้แจงหลักสตูร (ผอ.ศทส.) 
เวลา ๑๐.๐๐ น. เดินทางไปชลพฤกษ์รีสอรท์ 
                     จ.นครนายก 

 
กิจกรรมสมัพันธ์ 

อ.เสริมพรรณ
  สุทธิธานี 

ห้องประชุม สขช.๓ 
และ 

ชลพฤกษ์รีสอรท์ 
จ.นครนายก 

พฤหัสบดีที ่
๒๖  มี.ค.58 

กิจกรรมสมัพันธ์ (ต่อ) 
อ.เสริมพรรณ

  สุทธิธานี 
ชลพฤกษ์รีสอรท์ 
จ.นครนายก 

ศุกร์ที ่
๒๗ มี.ค.๕๘ 

 

เดินทางกลับ กทม. 

อังคารที่ 
31 มี.ค.58 

การป้องกันภัยคุกคามความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
อ.ปริญ

ญ
า  หอมเอนก 

     
ห้องประชุม สขช.๓ 

 

พุธที่  
๑ เม.ย.๕๘ 

การป้องกันภัยคุกคามความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (ต่อ) 
อ.ปริญ

ญ
า  หอมเอนก 

พฤหัสบดีที่  
๒ เม.ย.๕๘ 

 

สถานการณ
์และภัยคุกคามความมั่นคงด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคม 

นายพิชัย  สุวรรณ
กิจบริหาร 

ข้อมูลการให้บริการโทรคมนาคม : การใช้
ประโยชน์และการรักษาความปลอดภัยข้อมูล 

ดร.ธีรยุทธ  โหรานนท์ 
ศุกร์ที่  

3 เม.ย.๕๘ 

 

แบ่งกลุ่มสมัมนาระดมสมอง 

อังคารที่  
7 เม.ย.๕๘ 

 

ผู้เข้ารับการอบรมนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
 

เวลา ๑๔.๐๐ น. - รับมอบประกาศนียบัตร 
                     - พิธีปิดการอบรม 

 



  

 

ยศ
ตํา
สัง
วุฒิ
 

วัน
อา

สถ
ทีต้ั่
ถน
จังห
โทร
 
 

ทีอ่
บ้า
ถน
จังห
โทร
 

บคุ
คว

             

ศ/คํานาํหน้า..
แหน่ง...........
กัด................

ฒกิารศึกษา...

นเดือนปีเกิด …
ยุ...................

ถานทีท่ํางาน  
ต้ัง...................
นน..................
หวัด..............
รศัพท์............

อยู่ปัจจุบัน 
นเลขที่..........

นน..................
หวัด..............
รศัพท์............

คคลที่ติดต่อได
ามสัมพันธ์...

หลักสูตร กา
         

.....................

.....................

.....................
…………………

……….…/………
.........../๒๕๕

 
.....................
.....................
.....................
.....................

.....................
.....................
.....................
.....................

ด้ในกรณีฉุกเฉิ
.....................

         
ารป้องกันภัย
      ระหว่า

..............ชื่อ..
......................
.....................
…………………

……../……………
๕๘ 

.....................
.............แขวง
.....................
.....................

...หมู่ที่..........
...............แขว
.....................
..............มือถื

ฉิน................
......................

 

     ข้อมูลผู้
ยคุกคามควา
างวันที่ ๒๕ มี

 

๑.

.....................

.....................

.....................
……………………

…… 
สัญชา

.....................
/ตําบล..........
......................
.....................

............ซอย..
วง/ตําบล........
.............รหัสไ
ือ..................

.....................

..โทรศัพท์.....

              

ผู้เข้ารับการอ
มมั่นคงปลอ
มีนาคม – ๗

.  ข้อมูลสว่น

.....................

.....................

.....................
……………………

าติ………………

......................

.....................

......รหัสไปรษ
.......ต่อ..........

.....................
.....................
ไปรษณีย์........
.....................

.....................
......................

อบรม 
อดภัยด้านโท
เมษายน ๒๕

นบุคคล 

.............นามส

.....................

.....................
……………………

…………. เชื้

.....................

.....................
ษณีย์...............
....................โ

.....................ห
.....................
......................
...................อี

.....................
.....................

รคมนาคมแล
๕๕๘ 

สกุล..............
.....................
.....................
……………………

ชือ้ชาต…ิ………

.....................
เขต/อําเภอ...
.....................
โทรสาร..........

หมู่บ้าน.........
เขต/อําเภอ...
.....................
อีเมล์..............

.....................

.....มือถือ......

ละไซเบอร์ 

.....................
.....................
.....................
……………………

……………. ศ

.....................
.....................
.....................
......................

.....................
.....................
.....................
.....................

.....................

.....................

รูปถ

**แนบรูป

 

ชื่อเล่น.......

......................
.....................
.....................
………………..…

ศาสนา…………

.....................
.....................
.....................
.....................

......................
.....................
.....................
......................

.....................

.....................

ถ่าย

ปถ่าย** 

.................

.............. 
............. 
..........… 

…………… 

…….……….

............... 
.............. 
............... 
.............. 

............... 
...............
............... 
............... 

.............. 
............... 



-  ๒  -
๒.  ข้อมูลการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิ/สาขา 
  
  
  
  

๓.  ข้อมูลอื่น ๆ 

กลุ่มเลือด....................................โรคประจําตัว...................................................................................................................................
อาหารที่ไม่รบัประทาน.........................................................................................................................................................................
 

๔.  เหตุผลที่ประสงค์จะเข้าอบรมในหลักสูตรนี ้

..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 
 

 

 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขข้อกําหนดในการอบรมตามหลักสูตรทุกประการ โดยเฉพาะ   
อย่างยิ่ง ระยะเวลาการอบรมซึ่งกําหนดไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 

นอกจากนั้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะตั้งใจในการศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่จัดให้มีขึ้นในหลักสูตร 

 
(ลงชื่อ)...................................................... 
        (....................................................) 
        วันที่.........../............../.................. 
 
 
 

**กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ กรณีเร่งด่วนให้ส่งทางโทรสารก่อนที่หมายเลข ๐-๒๒๘๒-๘๕๑๕  
หรืออีเมล์ divtraining11@hotmail.com 




