ศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ
Government Computer Emergency and Readiness Team (G-CERT)
โครงการอบรม
“หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ (Security Engineer) รุ่นที่ ๑”
โดย สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ถึง ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งด้ ว ยส ำนั ก งำนรั ฐ บำลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ำรมหำชน) (สรอ.) ภำยใต้ ก ำรก ำกั บ ดู แ ลของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ดำเนินโครงกำรศูนย์
ประสำนงำนควำมมั่ น คงปลอดภัย ทำงสำรสนเทศภำครั ฐ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ให้
หน่วยงำนภำครัฐเกิดควำมมั่นคงปลอดภัยทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย รวมถึง กำรให้คำปรึกษำ
สำหรับกำรวำงแผนป้องกัน แก้ไขปัญหำจำกภัยคุกคำมต่ำงๆ และเป็นศูนย์กลำงของหน่วยงำนภำครัฐ ในกำร
ประสำนงำนทำงด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำครัฐ
ด้วยเหตุนี้ สรอ. ได้เล็งเห็นควำมจำเป็นอย่ำงยิ่ง กอปรกับภัยคุกคำมต่ำงๆ ในเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกในปัจจุบัน จึงมีแผนกำรกำรจัดฝึกอบรม หลักสูตรฯดังกล่ำว เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้และสร้ำง
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยให้กับหน่วยงำนของภำครัฐ
และสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปวำงแผนกำรป้องกันจำกภัยคุกคำมต่ำงๆที่จะเกิดขึ้นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
รวมถึงถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับบุคลำกรที่รับผิ ดชอบภำยในหน่วยงำนของตนได้อย่ำงถูกต้อง ตลอดจนนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้จริง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อยกระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของบุคลำกร ให้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
ทำงสำรสนเทศ ในกำรดูแลรักษำระบบ ของหน่วยงำนภำครัฐ
๒.๒ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงสำรสนเทศ ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ
๒.๓. เพื่อให้บุคลำกรที่เข้ำร่วมอบรม ได้นำควำมรู้ ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ ปรับปรุง ระบบบริกำร
ของหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย
๒.๔ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยทำงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงสำรสนเทศของภำครัฐ
๒.๕ เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ของบริกำร G-CERT แก่หน่วยงำนภำครัฐ
๒.๖ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง สรอ. และหน่วยงำนที่เข้ำร่วมอบรม
๓. ระยะเวลาในการอบรม
อบรมจำนวน ๙ ครั้ง ระหว่ำงวันที่ ๑๓ กรกฎำคม ถึง ๑๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.)
หน้ำ ๑ / ๓
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ชั้น ๑๗ เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๓ หรือ ๓๖๐๕ โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒

๔. สถานที่จัดการอบรม
ครั้งที่
ครั้งที่ ๑, ๒, และ ๙
(กรกฎำคม: วันที่ ๑๓, ๑๔)
(สิงหำคม: วันที่ ๑๗)
ครั้งที่ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, และ ๘
(กรกฎำคม: วันที่ ๒๐-๒๑, ๒๗)
(สิงหำคม: วันที่ ๓, ๑๐-๑๑)

สถานที่
ห้องแซฟไฟร์ ๑ ชั้น ๗
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตทินัม ประตูน้ำ
ห้อง ๓๐๑ ชั้น ๓
อำคำรซอฟต์แวร์พำร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

๕. รูปแบบการอบรม
บรรยำย ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนควำมรู้ กรณีศึกษำ โดยผู้เข้ำร่วมอบรมนำ Notebook มำเอง**
**ผู้เข้ำร่วมอบรมนำ Notebook มำเองยกเว้นวันที่จัดกำรอบรมครัง้ ที่ ๑

๖. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน ๔๐ ท่ำน (๑ ท่ำน ต่อ ๑ หน่วยงำน)
** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับหน่วยงำนที่ได้รับจดหมำยเชิญเท่ำนั้น

๗. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
๗.๑ เป็นผู้ดูแลระบบ หรือเครื่องให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
๗.๒ มีควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเบื้องต้น เช่น Windows Server, Linux,
Network, Firewall, Switch เป็นต้น
๗.๓ สำมำรถเข้ำร่วมกำรระดมควำมคิดเห็น เพื่อพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของภำครัฐได้
๗.๔ สำมำรถให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของ สรอ. ได้เป็นอย่ำงดี
๗.๕ สำมำรถนำ Computer Notebook มำเข้ำร่วมอบรมได้ (ยกเว้นกำรอบรมครั้งที่ ๑)
๘. เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม
๘.๑ ผู้เข้ำร่วมอบรมต้องสำมำรถนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์จำกกำรอบรมที่ได้ไปใช้
ในกำรพัฒนำ ปรับปรุง ดูแล ระบบของหน่วยงำนตนเอง โดยส่งเป็นรำยงำนสรุปผลงำนให้กับทำง สรอ.
จำนวน ๑ ผลงำน ซึ่งทำง สรอ. จะมีกำรติดตำมกำรดำเนินงำน ภำยในระยะเวลำ ๑ ปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไป
ปรับใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตร Security Engineer สำหรับรุ่นต่อๆ ไป
๘.๒ ผู้เข้ำร่วมอบรมต้องสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมไปถ่ำยทอดให้แก่ผู้ใช้งำนของหน่วยงำน
เช่น กำรสร้ำงควำมตระหนักให้แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน (Security Awareness) เป็นต้น หรือ ผู้เข้ำอบรม
ต้องสำมำรถให้ควำมร่วมมือในกำรสร้ำงควำมรู้ แชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนภำครัฐ เช่น กำรเขียน
บทควำมเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ เป็นต้น
๘.๓ ผู้เข้ำร่วมอบรม จะต้องเข้ำร่วมกำรอบรมตลอดหลักสูตรฯ ภำยใต้เงื่อนไขไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
จึงจะได้รับกำรพิจำรณำว่ำผ่ำนกำรอบรม และได้รับมอบประกำศนียบัตรกำรสำเร็จหลักสูตรฯ
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.)
หน้ำ ๒ / ๓
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ชั้น ๑๗ เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๓ หรือ ๓๖๐๕ โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒

๙. ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนงำนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝ่ำยบริกำรให้คำปรึกษำ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๒-๖๐๐๐ ต่อ
๓๖๐๖ (สุกัญญำ ฉัตร์แก้วมรกต) หรือ ๓๖๐๒ (ฐิติมำ รัตนประกำย) อีเมล์ cst@ega.or.th
หมายเหตุ
๑. ทำง สรอ. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
๒. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงกำรพิจำรณำ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผู้เข้ำร่วมอบรม ทั้งนี้รับ
พิจำรณำเฉพำะหน่วยงำนที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้ำร่วมอบรมในโครงกำรนี้เท่ำนั้น และขออภัย
สำหรับควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี้
***************************************************

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.)
หน้ำ ๓ / ๓
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ชั้น ๑๗ เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๓ หรือ ๓๖๐๕ โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒

