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เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดโครงการฝกอบรม ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 

กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบัน ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและเว็บไซตไดมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
ผลการดําเนินงาน ขอมูลวิชาการ งานบริการตาง ๆ รวมถึงเปนการนําเสนอภาพลักษณขององคกร ดวยเหตุนี้
ความปลอดภัยและความม่ันคงของเว็บไซตจึงเปนเรื่องท่ีตองใหความสําคัญมากข้ึนตามไปดวย โดยเฉพาะใน
องคกรท่ีมีการตอเชื่อมกับระบบอินเตอรเน็ต เนื่องจากเปนชองทางหนึ่งท่ีทําให ผูประสงคราย (Cracker) หรือ 
ผูบุกรุกจากท่ัวโลก เขามาโจมตี เปลี่ยนแปลงขอมูลเว็บไซตหรือทําอันตรายกับระบบเครือขายไดทุกเวลา ดังนั้น 
การเฝาระวัง การปองกัน และแกไขปญหาและผลกระทบจากการบุกรุก หรือการโจมตีทางเครือขายในสวนของ
โครงสรางพ้ืนฐานเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญอยางมากและเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งสําหรับองคกร 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน จึงไดจัดใหมีการ
ฝกอบรม หลักสูตร การลดความเสี่ยงใหกับเว็บไซตหนวยงานจากการเจาะระบบและขโมยขอมูล เพ่ือสนับสนุน
ผูดูแลเว็บไซตหรือผูพัฒนา Web Application ของแตละหนวยงาน ใหมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการ
รักษาความปลอดภัยของเว็บไซตและสามารถนําไปปรับใชกับเว็บไซตท่ีดูแล เพ่ือลดชองโหวในการเจาะระบบ
และแกไขSource Code ผาน Web application และเพ่ือใหผูดูแลเว็บไซตตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิด
จากการโดนโจมตีหรือเปลี่ยนแปลง Source Code ผาน Web application ตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับการบริหารจัดการเว็บไซตใหปลอดภัย 
2.2 เพ่ือเรียนรูวิธีการปองกันเว็บไซต เพ่ือใหลดชองโหวในการถูกโจมตีเว็บไซตและระบบเครือขาย 
2.3 เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต 
2.4 เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูและเตรียมความพรอมดานความปลอดภัยของขอมูลเว็บไซต 

 
3. เปาหมายและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

3.1 ผูเขารับการอบรมเจาหนาท่ีจากหนวยงานสวนกลาง จํานวน 40 ราย 
3.2 เปนผูท่ีมีหนาท่ีดูแลหรือผูพัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน (Web Admin) และมีความรูพ้ืนฐาน

การพัฒนาเว็บไซตดวยภาษา HTML หรือ PHP หรือ ASP เปนตน 
3.3 เปนผูมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ดานสารสนเทศ ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 

4. ระยะเวลาการฝกอบรม 
ฝกอบรมวันท่ี 28 ธันวาคม 2559  จํานวน 1 วัน 

 
5. สถานท่ีในการฝกอบรม 

หองปฏิบัติการฝกอบรมคอมพิวเตอรและภูมิสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กรมพัฒนาท่ีดิน 
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6. ขอบเขตและวิธีการสํารวจ 
 6.1 ขอบเขตการสํารวจ 
                 เปนการสํารวจผูเขารวมการฝกอบรมดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ หลักสูตร การลดความ
เสี่ยงใหกับเว็บไซตหนวยงานจากการเจาะระบบและขโมยขอมูล 
 

 6.2 กลุมผูตอบแบบสอบถาม จํานวนท้ังสิ้น 40 ราย   
 

 6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการใชแบบสอบถามในการสํารวจผูเขารวมการ

ฝกอบรมดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ หลักสูตร การลดความเสี่ยงใหกับเว็บไซตหนวยงานจากการเจาะ
ระบบและขโมยขอมูล โดยให ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูรวบรวมขอมูล และประมวลผล
วิเคราะหขอมูลพรอมสรุปรายงานผล 
 

             6.4 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล 
 สํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลจากผูเขารวมการฝกอบรม 
แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเปนท้ังแบบคําถามปด (Closed - end) ซ่ึงเปนคําถามท่ีตั้งคําตอบไวพรอมแลว เพ่ือให
ผูตอบเลือกตอบเฉพาะขอท่ีตรงกับความตองการ และแบบสอบถามแบบเปด (Opened - end) ซ่ึงเปนคําถาม
ท่ีเปดโอกาสใหผูตอบสามารถตอบคําถามไดตามความคิดเห็นของตนเอง 
 

6.5 การวิเคราะหผล 
เปนการวิเคราะหผลจากแบบสอบถาม ทําการประมวลผลโดยใชสถิติพรรณนาสําหรับบรรยาย

ลักษณะของขอมูลอธิบายประกอบคาตัวแปรตางๆ ซ่ึงแสดงดวยคาสถิติอยางงาย ไดแก คาเฉลี่ย และรอยละ 
 

 6.6 เกณฑการประเมิน  
 แบบสอบถามมีลักษณะเปนคําถามเลือกตอบ (Check List) คําถามท่ีเปนมาตรวัดแบบ     
Likert scale แบงระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
  5    หมายถึง  ความพึงพอใจ  ระดับดีมาก 
  4    หมายถึง  ความพึงพอใจ  ระดับด ี
  3    หมายถึง  ความพึงพอใจ  ระดับปานกลาง 
  2    หมายถึง  ความพึงพอใจ  ระดับพอใช 

1 หมายถึง  ความพึงพอใจ  ระดับปรับปรุง 
 

7.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
7.1 ผูเขารับการอบรมสามารถแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร 
7.2 ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของขอมูลบนอินเตอรเน็ต 
7.3 ผูเขารับการอบรมสามารถปองกันระบบคอมพิวเตอรใหพนจากการถูกโจรกรรมขอมูล และ

การโจมตีเว็บไซตหนวยงานในรูปแบบตางๆ 
 
8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาท่ีดิน 
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บทท่ี 2 
ผลสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมการฝกอบรม 
หลักสูตร การลดความเส่ียงใหกับเว็บไซตหนวยงาน 

จากการเจาะระบบและขโมยขอมูล 
  

การสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมการฝกอบรม เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน
ท้ังสิ้น 40 ราย ผลการสํารวจมีดังนี้ 
 

สวนที่ 1 :  ขอมูลสวนบคุคล 
 เพศ  พบวา ผูเขารวมการฝกอบรมสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 28 คน (รอยละ 70) และเปน
เพศหญิง จํานวน 12 คน (รอยละ 30)  (ตารางท่ี 1) 

ตําแหนง พบวา ผูเขารวมการฝกอบรม เปนขาราชการและพนักงานราชการ จํานวน 20 คน 
(รอยละ 50) เทากัน (ตารางท่ี 1)  
   

ตารางท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมการฝกอบรม     
                   

ขอมูล จํานวน  (ราย) รอยละ (n = 40) 

เพศ - ชาย 28 70.00 
 - หญิง 12 30.00 
ตําแหนง - ขาราชการ 20 50.00 
 - พนักงานราชการ 20 50.00 
 - อ่ืน ๆ (ลูกจางประจํา) 0 00.00 
 

สวนที่ 2 :  ระดับความคดิเห็นและทัศนคติตอการจัดการฝกอบรม 
ระดับความคิดเห็นและทัศนคติตอการจัดการฝกอบรมครั้งนี้ สรุปประเด็นตางๆ ไดดังนี้ 

 

1. กอนเขารวมการฝกอบรม  ผูเขารวมการฝกอบรม (รอยละ 55) มีความเขาใจในเนื้อหา 
การฝกอบรมอยูในระดับ พอใช รองลงมา (รอยละ 22.50) มีความเขาใจในเนื้อหาการฝกอบรมอยูในระดับ  
ปานกลาง และ (รอยละ 10 , 7.50 และ 5) มีความเขาใจในเนื้อหาการฝกอบรมอยูในระดับ ดีมาก ควร
ปรับปรุงและดี ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

 

2. หลังเขารวมการฝกอบรม  ผูเขารวมการฝกอบรม (รอยละ 52.50) มีความเขาใจในเนื้อหา
การฝกอบรมอยูในระดับ ดี รองลงมา (รอยละ 25) มีความเขาใจในเนื้อหาการอบรมอยูในระดับ ดีมาก และ 
(รอยละ 17.50 และ 5) มีความเขาใจในเนื้อหาการฝกอบรมอยูในระดับ ปานกลางและพอใช ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 2) 
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3. ดานเนื้อหาท่ีบรรยาย 
3.1 ขอเสนอแนะและแนวทางการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเว็บไซต ผูเขารวมการ

ฝกอบรม (รอยละ 52.50) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ดี 
รองลงมา (รอยละ 35) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ดีมาก  
และ (รอยละ 12.50) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ปานกลาง 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

3.2 ข้ันตอนการตรวจสอบชองโหวเว็บไซตตนเองกอนถูก Hack ผูเขารวมการฝกอบรม 
(รอยละ 45) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ดี รองลงมา (รอยละ 
30) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ดีมาก และ (รอยละ 22.50, 
2.50) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ปานกลาง และพอใช 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

3.3 วิธีการดําเนินการอยางไรเม่ือเว็บไซตถูกเจาะระบบ ผูเขารวมการฝกอบรม (รอยละ 
45) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ดี รองลงมา (รอยละ 30)  
มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ดีมาก และ (รอยละ 22.50, 2.50, 
2.50) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ปานกลาง พอใชและควร
ปรับปรุง ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

3.4 ข้ันตอนการแจงเหตุภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงปลอดภัย ผูเขารวมการ
ฝกอบรม (รอยละ 47.50) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ดี 
รองลงมา (รอยละ 30) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ดีมาก และ 
(รอยละ 17.50, 5) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ปานกลาง และ
พอใช ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

3.5 ข้ันตอนการรับมือเหตุภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงปลอดภัย ผูเขารวมการ
ฝกอบรม (รอยละ 47.50) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ดี 
รองลงมา (รอยละ 30) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ดีมาก และ 
(รอยละ 20, 2.50) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ปานกลาง และ
พอใช ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

3.6 ซอมรับมือภัยคุกคามไซเบอร ผูเขารวมการฝกอบรม (รอยละ 52.50) มีความเห็นวา
วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ดี รองลงมา (รอยละ 25) มีความเห็นวาวิทยากรมี
ความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ดีมาก และ (รอยละ 15, 5, 2.50) มีความเห็นวาวิทยากรมี
ความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ปานกลาง พอใชและควรปรับปรุง ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

3.7 การบริหารจัดการขอมูลบนอินเตอรเน็ตอยางปลอดภัย ผูเขารวมการฝกอบรม (รอยละ 
55) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ดี รองลงมา (รอยละ 25)  
มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ดีมาก และ (รอยละ 15, 5)  
มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ปานกลาง และพอใช ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 2) 
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4. ดานวิทยากร 
4.1 การนําเสนอเนื้อหามีความตอเนื่อง เปนข้ันตอน เขาใจงาย ผูเขารวมการฝกอบรม 

(รอยละ 45) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ดี รองลงมา (รอยละ 
42.50) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ดีมาก และ (รอยละ 7.50, 5) 
มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ปานกลาง และพอใช ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 2) 

4.2 ตอบขอซักถามแกผูเขารับการฝกอบรมอยางชัดเจน ผูเขารวมการฝกอบรม (รอยละ 
37.50) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ดีมาก และ ดี รองลงมา (รอยละ 
25) มีความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู อยูในระดับ ปานกลาง ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

5. ภาพรวมการฝกอบรม ผูเขารวมการฝกอบรม (รอยละ 55) มีความเห็นวาภาพรวมการ
ฝกอบรม อยูในระดับ ดี รองลงมา (รอยละ 35) มีความเห็นวาภาพรวมการฝกอบรม อยูในระดับ ดีมาก และ
(รอยละ 10) มีความเห็นวาภาพรวมการฝกอบรมอยูในระดับ ปานกลาง ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

6. เวลาในการฝกอบรม ผูเขารวมการฝกอบรมรอยละ 97.50 มีความเห็นวาเวลาในการ
ฝกอบรม เหมาะสมแลว และรอยละ 2.50 มีความเห็นวาเวลาในการฝกอบรม ไมเหมาะสม (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 2 ระดับความคดิเห็นและทัศนคติตอการจัดการอบรม 

 

ประเด็นความคิดเห็น 
ดีมาก             ดี ปานกลาง พอใช ปรับปรุง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.   ความเขาใจในเนื้อหา           

1.1 กอนการฝกอบรมทานมีความเขาใจใน
เน้ือหาการฝกอบรมเพียงใด 

4 10.00 2 5.00 9 22.50 22 55.00 3 7.50 

1.2 หลังการฝกอบรมทานมีความเขาใจใน
เน้ือหาการฝกอบรมเพียงใด 

10 25.00 21 52.50 7 17.50 2 5.00 0 00.00 

2.   เนื้อหาทีบ่รรยาย           

 
2.1 ขอเสนอแนะและแนวทางการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยเว็บไซต 
14 35.00 21 52.50 5 12.50 0 00.00 0 00.00 

 2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบชองโหว
เว็บไซตตนเองกอนถูก Hack 

12 30.00 18 45.00 9 22.50 1 2.50 0 00.00 

 2.3 วิธีการดําเนินการอยางไรเม่ือเว็บไซต
ถูกเจาะระบบ 

12 30.00 18 45.00 8 20.00 1 2.50 1 2.50 

 2.4 ขั้นตอนการแจงเหตุภัยคุกคามท่ี
กระทบตอความม่ันคงปลอดภัย 

12 30.00 19 47.50 7 17.50 2 5.00 0 00.00 

 2.5 ขั้นตอนการรับมือเหตุภัยคุกคามท่ี
กระทบตอความม่ันคงปลอดภัย 

12 30.00 19 47.50 8 20.00 1 2.50 0 00.00 

 2.6 ซอมรับมือภัยคุกคามไซเบอร 10 25.00 21 52.50 6 15.00 2 5.00 1 2.50 

 2.7 การบริหารจัดการขอมูลบน
อินเตอรเน็ตอยางปลอดภัย 

10 25.00 22 55.00 6 15.00 2 5.00 0 00.00 

3. ความคิดเหน็เกีย่วกบัวิทยากร           

 
3.1 การนําเสนอเน้ือหามีความตอเน่ือง 

เปนขั้นตอน เขาใจงาย 
17 42.50 18 45.00 3 7.50 2 5.00 0 00.00 

 
3.2 ตอบขอซักถามแกผูเขารับการ

ฝกอบรมอยางชัดเจน 
15 37.50 15 37.50 10 25.00 0 00.00 0 00.00 
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ประเด็นความคิดเห็น 
ดีมาก             ดี ปานกลาง พอใช ปรับปรุง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

4. ภาพรวมการฝกอบรม 14 35.00 22 55.00 4 10.00 0 00.00 0 00.00 

5. เวลาในการฝกอบรมเหมาะสมเพียงใด เหมาะสม จํานวน 39 ราย คิดเปน รอยละ 97.50  

 
สรุปผลความคิดเห็นและทัศนคติตอการจัดการอบรมพบวา  
- ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความเขาใจในเนื้อหากอนการฝกอบรม อยูในระดับ พอใช 

จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 55  
- ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความเขาใจในเนื้อหาหลังการฝกอบรม อยูในระดับ ดี จํานวน 

21 คน คิดเปนรอยละ 52.50 
- ผูเขารับการฝกอบรมมีความเห็นวาวิทยากรสามารถถายทอดความรูในหัวขอ “การบริหาร

จัดการขอมูลบนอินเตอรเน็ตอยางปลอดภัย” อยูในระดับ ดี จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 55 รองลงมาคือ 
หัวขอ “ขอเสนอแนะและแนวทางการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเว็บไซต” และหัวขอ “ซอมรับมือภัยคุกคาม
ไซเบอร” อยูในระดับ ดี จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 52.50 

- ผูเขารับการฝกอบรมมีความเห็นวาภาพรวมการฝกอบรม อยูในระดับ ดี จํานวน 22 คน คิด
เปนรอยละ 55 และอยูในระดับ ดีมาก จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 35 

- ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความเห็นวาเวลาในการฝกอบรมมีความเหมาะสมแลว 
 

สวนที่ 3 : ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของผูเขารวมการฝกอบรม 

3.1 หัวขอวิชาท่ีอยากใหมีการฝกอบรมเพ่ิมเติม 
- ข้ันตอนวิธีการรับมือเม่ือโดนโจมตีจากการเจาะระบบและขโมยขอมูลเบื้องตน 
- System Network Admin 
- PHP , ASP.Net เบื้องตน 
- การพัฒนา Application บน Smartphone 
- การออกแบบเว็บไซตหนวยงานท่ีดีมีความปลอดภัย 
- การตั้งคาคอมพิวเตอรเพ่ือลดความเสี่ยงจากการโจมตี 
- การใชงานโปรแกรม Photoshop 
- การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนใหพรอมกับการใชงาน 

3.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ความคิดเห็นของผูเขารวมการฝกอบรม พบวา ผูเขารวมการฝกอบรมไมมีขอเสนอแนะ  

(รอยละ 97.50) และมีขอเสนอแนะ (รอยละ 2.50) (ตารางท่ี 3) 
 

ผูเขารวมการฝกอบรมใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
- ขอมูลท่ีไดรับจากวิทยากรไมสามารถนํามาใชงานไดโดยตรง 
- เวลาในการฝกอบรมควรเพ่ิมมากกวานี้เพราะบุคลากรท่ีเขาอบรมมีความรูพ้ืนฐานท่ีไมเทากัน 
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ตารางท่ี 3 ขอเสนอแนะของผูเขารวมการฝกอบรม 
           

ขอเสนอแนะ จํานวน  (ราย) รอยละ (n = 40) 

-  ไมระบุขอเสนอแนะ 38 95.00 
-  มีขอเสนอแนะ 
 

2 5.00 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถามการฝกอบรมดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสอบถามการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
หลักสูตร “การลดความเสี่ยงให้กับเว็บไซต์หน่วยงานจากการเจาะระบบและขโมยข้อมูล” 

วันพุธที่  28  ธันวาคม  2559 
 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน 

 

คําอธิบาย  : ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมตอบแบบสอบถามและส่งคืนเจ้าหน้าที่ ซึ่งแบบสอบถามมีจํานวน ๓ ส่วน เป็นคําถาม 
 แบบเลือกตอบ และการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา และปรับปรุงการฝึกอบรมในโอกาสต่อ ๆ ไป 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ   ชาย    หญิง 
2. ตําแหน่ง   ข้าราชการ   ลูกจ้างประจํา   พนักงานราชการ 

ส่วนท่ี 2  ระดับความคิดเห็นและทัศนคติต่อการจัดการอบรม 

ความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 
1. ความเข้าใจในเนื้อหา 

1.1 ก่อนการฝึกอบรมท่านมีความเข้าใจในเนื้อหาการฝึกอบรมเพียงใด      
1.2 หลังการฝึกอบรมท่านมีความเข้าใจในเนื้อหาการฝึกอบรมเพียงใด      

2. เนื้อหาที่บรรยาย 
2.1 ข้อเสนอแนะและแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์      
2.2 ข้ันตอนการตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซต์ตนเองก่อนถูก Hack      
2.3 วิธีการดําเนินการอย่างไรเมื่อเว็บไซต์ถูกเจาะระบบ      
2.4 ข้ันตอนการแจ้งเหตุภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย      
2.5 ข้ันตอนการรับมือเหตุภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย       
2.6 ซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์      
2.7 การบริหารจัดการข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย      

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากร 
3.1 การนําเสนอเนื้อหามีความต่อเนื่อง เป็นข้ันตอน เข้าใจง่าย      

3.2 ตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างชัดเจน      

4. ภาพรวมการฝึกอบรม      

5. ระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด      เหมาะสม       ไม่เหมาะสม โปรดระบุ........................................................................ 
 

ส่วนท่ี 3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการฝึกอบรม 
1. หัวข้อวิชาท่ีท่านอยากให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมเติมในโอกาสต่อไป 

หัวข้อท่ี 1   
หัวข้อท่ี 2   

2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
  
  
  

“ขอขอบคุณที่ท่านให้ความกรุณาตอบข้อมูลแบบสอบถามครบถ้วน ในการประเมินผลคร้ังนี้”  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ภาพกิจกรรม 

 



ข - 1 

 

 

ภาพประกอบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร ์
หลักสูตร “การลดความเสี่ยงให้กับเว็บไซต์หน่วยงานจากการเจาะระบบและขโมยข้อมูล”  

 

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ 
รองอธิบดีด้านบริหาร 

ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม 

นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร 
ผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศ 
กล่าวรายงานการฝึกอบรม 

นายพรพรหม  ประภากิตติกุล 
วิทยากรบรรยายจาก 

ศูนย์ประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (Thaicert) 



ข - 2 

 

 

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร ์
หลักสูตร “การลดความเสี่ยงให้กับเว็บไซต์หน่วยงานจากการเจาะระบบและขโมยข้อมูล”  

 


