
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
หลักสูตร ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และระบบบริหารจดัการเพื่องานบริการประชาชน 

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

1. หลกัการและเหตผุล 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาที่ดิน 

เพ่ือใช้ในการบริการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลด้านสารสนเทศภายในกรมฯ อีกทั้งติดต่อสื่อสารเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีความสําคัญกับเรื่องการเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ จึงมีความสําคัญต่อผู้ใช้งาน เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการ 
ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา ผู้ใช้งานจึงควรมีความรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยง ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้งานอุปกรณ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการป้องกันให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูล 
โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานเบ้ืองต้นได้ และเข้าใจการทํางานของระบบบริหารจัดการเพ่ืองาน
บริการประชาชนและระบบบริหารจัดการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังน้ัน ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
หลักสูตร ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และระบบบริหารจัดการเพ่ืองานบริการประชาชน ขึ้น
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงความเสี่ยง และภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ความปลอดภัยในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ระบบบริหารจัดการเพ่ืองานบริการประชาชนและระบบบริหารจัดการงบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่กรมฯ มีความรวดเร็ว ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพที่ดีย่ิงขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยง และภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ 
2.2 เพ่ือให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารและระบบเครือข่าย 
2.3 เพ่ือเรียนรู้ระบบสําหรับการใช้งานข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart 

Card) เพ่ือบริการประชาชน 
2.4 เพ่ือเรียนรู้การใช้งานระบบบริหารจัดการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และการใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
 

3. คณุสมบตัผิู้เขา้รบัการฝกึอบรม  
3.1 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง หรือระบบเครือข่ายของหน่วยงาน 

ที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือให้ทันต่ออันตรายและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารและระบบเครือข่าย 

3.2 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการนําเข้าข้อมูลคําของบประมาณของหน่วยงาน 
 

4. ระยะเวลาการฝกึอบรม 
 ฝึกอบรมจํานวน 3 รุ่นๆ ละ 2 วัน รวมท้ังสิ้น 120 ราย ประกอบด้วย 
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 40 ราย 
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 40 ราย  
  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 40 ราย  
 



5. ผู้เข้ารบัการฝกึอบรม 
รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก  สลก.  กค.  สพข.3  สพข.4  สพข.5  สพข.6 สพข.7 และ สพด.  

ในสังกัด 
รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก  สพข.8  สพข.9  สพข.11  สพข.12  กทช.  กกจ.  ศทส.  กผง.  

สวพ.  สสผ. และ สพด. ในสังกัด 
รุ่นที่ 3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก  สพข.1  สพข.2  สพข.10  กวจ.  สวด.  กสด.  กนผ.  และ สพด. 

ในสังกัด 
 

6. วิธีการฝกึอบรม 
การบรรยายภาคทฤษฎี การสาธิต และฝึกปฏิบัติ 
 

7. สถานที่ในการฝกึอบรม 
  ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

8. หลกัสตูรการฝกึอบรม   
  

วันแรกของการฝกึอบรม (วันที่ 22 26 และ 28 พฤศจิกายน 2561) 
 

เวลาการอบรม รายละเอียด 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

09.00 - 10.00 น. บรรยาย 
 ทําความรู้จักกับความปลอดภัย (Trend of Security) 

โดย วิทยากรจากภาคเอกชน 

10.00 - 12.00 น. บรรยายและฝกึปฏิบัติ 
 ความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Security) 

โดย วิทยากรจากภาคเอกชน 

13.00 - 14.00 น. บรรยายและฝกึปฏิบัติ 
 ความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์และเครือข่าย (Mobile and Wireless Security) 

โดย วิทยากรจากภาคเอกชน 

14.00 - 15.00 น. บรรยายและฝกึปฏิบัติ 
 ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆ ในอนาคต 

โดย วิทยากรจากภาคเอกชน 

15.00 - 16.00 น. บรรยายและฝกึปฏิบัติ 
 การติดต้ังระบบสําหรับการใช้งานข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card) เพ่ือบริการประชาชน โดย วิทยากรจากภาคเอกชน 

- Overview Network ของสถานีพัฒนาที่ดิน 
- การเช่ือมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับเคร่ืองอ่านบัตร เพ่ือรองรับการใช้งานข้อมูลบัตร
ประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพ่ือบริการประชาชน 
โดย วิทยากรจากภาคเอกชน 

 



วันที่ 2 ของการฝกึอบรม (วันที่ 23 27 และ 29 พฤศจิกายน 2561) 
 

   เวลาการอบรม รายละเอียด 

09.00 - 12.00 น. บรรยายและฝกึปฏิบัติ 
 ขั้นตอนการใช้งานระบบการใช้งานข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card) เพ่ือบริการประชาชน 

โดย วิทยากรจากภาครัฐ 

13.00 - 16.00 น. บรรยายและฝกึปฏิบัติ 
 ขั้นตอนการ ใช้งานระบบบริหารจัดการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (e-FormICT)  
 ขั้นตอนการ ใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 

โดย วิทยากรจากภาครัฐ 
 

หมายเหตุ :   1. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
รอบเช้า เวลา 10.30 - 10.45 น. และ รอบบ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น. 

  2. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 
 

9. วิทยากรในการฝกึอบรม 
9.1 วิทยากรผูท้รงคุณวุฒิภาคเอกชน 
9.2 วิทยากรภาครัฐ 

 

10. คา่ใช้จ่ายในการฝกึอบรม  
10.1 ผู้จัดฝึกอบรมได้จัดอาหารกลางวันทุกวัน (นับจากวันลงทะเบียนถึงวันปิดการฝึกอบรม) ในกรณี

ที่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความจําเป็นต้องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ิมเติม จึงขอความกรุณาให้เบิกจ่าย 
จากหน่วยงานท่ีสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2555 เช่น  
ค่าพาหนะ ค่าที่พักก่อน-หลัง และระหว่างการฝึกอบรม 

10.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ใช้งบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

11. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รบั 
11.1 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองได้ 
11.2 สามารถทราบขั้นตอนการโจมตีของโปรแกรมอันตรายต่างๆ พร้อมทั้งสามารถกําหนดค่าการ

รักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์จากภัยคุกคามได้ 
11.3 สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดจากอุปกรณ์และเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11.4 สามารถใช้งานระบบบริหารจัดการเพ่ืองานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11.5 สามารถใช้งานระบบบริหารจัดการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

12. ทีป่รึกษาโครงการ 
12.1   นางอรนาฏ    โอวาทตระกูล ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
12.2   นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร  ผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศ 

 



13. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
13.1 นางสาวอริศรา พ่ึงพา  ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
13.2 นายฉัตรชัย  เจริญสรรพสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
13.3 นางสาวนิจพร  บุญช่วย  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
13.4 นางสาวปิยะดา มีสมิง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 
 

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


