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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการดําเนินงานของหลักสตูร 
ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร  การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Security Awareness Training: ISAT) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสําคัญของความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารเทศ 
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เพ่ือให้รู้วิธีป้องกันและใช้งานระบบเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย 
 
หลักเกณฑ์การผ่านตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนด (ไม่ตํ่ากว่า 2.5 ช่ัวโมง) 
2. พนักงานต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post-test ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
 - รุ่นที่ 1 พนักงานระดับผู้อํานวยการกอง และรักษาการผู้อํานวยการกอง จํานวน 62 คน 
 - รุ่นที่ 2 พนักงานระดับ 4 - 11 สังกัดละ 3 คน ยกเว้นสังกัด สธร. จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 64 คน 
กําหนดการฝึกอบรม 
 วันที่ 12 กันยายน 2560 
 - รุ่นที ่1 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  
 - รุ่นที ่2 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.  

เวลา 
                                   หวัข้อ 

รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 

09:00 - 10:30 13.00 – 14.30 ความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10:30 - 10:45 14.30 – 14.45 Coffee break 

10:45 – 11.50 14.45 – 15.50 การปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11.50 – 12.00 15.50 – 16.00 Post-test 

 
สถานที่ฝึกอบรม 
ห้องประชุม 1 ช้ัน 9 อาคาร 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
ผู้ดําเนินการจัดสัมมนา 
หน่วยงาน: บริษัท ทีเอสซี อินโฟเซ็ค จํากัด 
วิทยากร: ดร. พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้จัดทํารายงาน 
นางสาวชวนพร ลอยชูศักด์ิ พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 สังกัด พบ. กพร. ฝทบ. 



 รายงานหลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี 2560 

ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 
สรุปผลการประเมินผล โดยแบบสอบถาม  

ผู้จัดทํารายงานได้ทําการสรุปประเมินผลหลังการฝึกอบรม จากแบบประเมินผลการฝึกอบรมท่ีได้รับจาก 
ผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 จํานวน 19 คน จากจํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 30.64 ของจํานวนผู้เข้าฝึกอบรม  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
ระดับคะแนน    ความหมาย 

  
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยาย 

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1. การนําเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม  3.83    

2. การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย  3.72    

3. การถาม – ตอบชัดเจน   3.44   

4. การใช้สื่อการสอน (แผ่นใส สไลด์ วีดีโอ ฯลฯ)  3.67    

5. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจย่ิงข้ึน  3.67    

ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 3.66 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก ☺ 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร 

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1. เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม  3.98    

2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม  4.10    

3. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม  3.97    

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.01 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก ☺ 
 
 
 
 
 

1.00 – 1.50 น้อยที่สุด 

1.51 – 2.50 น้อย 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

3.51 – 4.50 มาก 

มากที่สุด 

รุ่นท่ี 1

4.51 – 5.00 



 รายงานหลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี 2560 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจอืน่ๆ   
หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

1. สถานท่ีจัดฝึกอบรม  3.93    

2. โสตทัศนูปกรณ์ (LCD สไลด์ ระบบเสียง ฯลฯ)  4.13    

3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝึกอบรมของ 
ฝทบ. โดยภาพรวม 

 
4.09 

   

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.05 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก ☺ 
 
ส่วนที่ 4 ความรู้ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1. ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้   2.80   

2. หลังการอบรม ท่านได้รับความรู้ในเรื่องนี้  3.93    

3. ความรู้จากการอบรมนําไปปฏิบัติในการทํางาน  3.89    

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเหน็อ่ืนๆ 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานหลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี 2560 

ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 
สรุปผลการประเมินผล โดยแบบสอบถาม  

ผู้จัดทํารายงานได้ทําการสรุปประเมินผลหลังการฝึกอบรม จากแบบประเมินผลการฝึกอบรมท่ีได้รับจาก 
ผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2 จํานวน 49 คน จากจํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 76.56 ของจํานวนผู้เข้าฝึกอบรม 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
ระดับคะแนน    ความหมาย 

  
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยาย 

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1. การนําเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม  4.14    

2. การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย  3.88    

3. การถาม – ตอบชัดเจน  3.94    

4. การใช้สื่อการสอน (แผ่นใส สไลด์ วีดีโอ ฯลฯ)  4.14    

5. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจย่ิงข้ึน  3.92    

ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.00 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก ☺ 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร 

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1. เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม  4.17    

2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม  4.32    

3. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม  4.26    

ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.25 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก ☺ 
 
 
 
 

1.00 – 1.50 น้อยที่สุด 

1.51 – 2.50 น้อย 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

3.51 – 4.50 มาก 

มากที่สุด 

รุ่นท่ี 2

4.51 – 5.00 



 รายงานหลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี 2560 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจอืน่ๆ   
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หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย  น้อยท่ีสุด
1. สถานท่ีจัดฝึกอบรม  4.36    

2. โสตทัศนูปกรณ์ (LCD สไลด์ ระบบเสียง ฯลฯ) 4.68     

3.  
4.23 

   ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝึกอบรมของ 
ฝทบ. โดยภาพรวม 

ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.42 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก ☺  
 
ส่วนที่ 4 ความรู้ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1. ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้   3.20   

2. หลังการอบรม ท่านได้รับความรู้ในเรื่องนี้  4.10    

3. ความรู้จากการอบรมนําไปปฏิบัติในการทํางาน  4.19    

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเหน็อ่ืนๆ 

- 
 

ตารางสรปุความพึงพอใจโดยภาพรวม 
 

 
    รุ่นที่ 1 พนักงานระดับ ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง 
    รุ่นที่ 1 พนักงานระดับ 4 -11 
การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction Evalution) 
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลลัพธ์    : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 80.60 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00 3.86
4.16

รุ่น1

รุ่น2



 รายงานหลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี 2560 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 1 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนด 
หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 2 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนด 

ผู้เข้าอบรมต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post – test ไม

 

 
 

 ่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 (หลักสูตรน้ีต้องไม่ตํ่ากว่า 7 คะแนน) 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา 
(ร้อยละ) ผลการฝึกอบรม 

1 นางมลทิรา ลักษณะสิริศักด์ิ 100 ผ่าน 

2 น.ส.จิรฐา วัฒนประดิษฐ์ 0 ยกเลิก1

3 นางกนกกาญจน ์ เกศะรักษ์ 100 ผ่าน 

4 น.ส.ดวงรัตน์ เงาจินตรักษ์ 100 ผ่าน 

5 น.ส.สุมิตรา สุ่นศิร ิ 100 ผ่าน 

6 นางธิมาพร วังช่วย 100 ผ่าน 

7 น.ส.ปาณิสรา คงกระพันธ์ 100 ผ่าน 

8 นายเอกชัย บุญมาลีตระกูล 100 ผ่าน 
29 นางกุลชุล ี ณ ระนอง 0 ยกเลิก

10 นางฉัฐยา เจริญพานิช 100 ผ่าน 

11 น.ส.อัญชล ี เจนพานิชทรัพย์ 100 ผ่าน 

12 นายวรานนท์ ์ดิลกคุณานันท 100 ผ่าน 

13 น.ส.พรพิมล พุ่มพวง 100 ผ่าน 

14 นายศิกานต์ ประถมบูรณ์ 0 ไม่ผ่าน 

15 น.ส.สิริพร ธนเฉิดสิริกุล 100 ผ่าน 

16 นายอานันท์ หวังกุหลาํ 100 ผ่าน 

17 น.ส.นลินพร ไชยรัชต ์ 100 ผ่าน 
318 น.ส.ชัชสุดา อนนตพันธ์ 0 ยกเลิก

                                                           
1
 ตามบันทึกท่ี สผว/1569 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2560 แจ้งว่าลาพักร้อนระหว่างวันท่ี 11-12 กันยายน 2560 

 รุ่นท่ี 19 

 

2
 ตามบันทึกท่ี ฝนย/698 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2560 แจ้งว่าลาฝึกอบรม หลักสูตรธรรมาภิบาลผูบ้ริหารระดับกลาง

3 ตามบันทึกท่ี ฝชง20/120 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2560 แจ้งว่าติดภารกิจคณะกรรมการตรวจการจ้างสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

รุ่นท่ี 1สรุปผลการผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร



 รายงานหลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี 2560 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา 
(ร้อยละ) ผลการฝึกอบรม 

19 น.ส.กิตติกา ตัณฑเกษม 100 ผ่าน 

20 น.ส.นวลพรรณ สุกีธร 100 ผ่าน 

21 นางเกษกนก คุ้มพันธ์ุ 100 ผ่าน 

22 น.ส.พัชรัตนวดี ศศิสุวรรณ 100 ผ่าน 

23 นางพัชน ี อัศวเหม 100 ผ่าน 

24 นายศราวุฒิ เอกสุวรรณ 0 ไม่ผ่าน 

25 นายวนัท สุจริตธรรมธร 100 ผ่าน 

26 นายบารมินทร์ เจริญพานิช 100 ผ่าน 

27 น.ส.ปรียานุช ตันธนสาร 100 ผ่าน 

28 นายกิตติ  เอกวัลลภ 100 ผ่าน 

29 นายณัฐ นาคธรณินทร ์ 100 ผ่าน 

30 นางอุทุมพร สมุทรนาค 100 ผ่าน 

31 นายยุทธศักด์ิ ชื่นใจ 100 ผ่าน 

32 นางระวีวรรณ ธ์ิพงศ์ศุภสมิท  100 ผ่าน 

33 นายวิภาช ดิลกวิลาศ 100 ผ่าน 

34 นางอุไรวรรณ เตชะศิรินุกูล 100 ผ่าน 

35 นายวัชรพล คงสวัสด์ิ 100 ผ่าน 

36 นายณ พฤฒ โรจนไพฑูรย์ 100 ผ่าน 

37 น.ส.ศิริพร กิ่งทอง 100 ผ่าน 

38 นายณัฐภัทร์ิ อุณหคงคา 0 ยกเลิก4

39 นายสุพพัต พิพัฒนกุล 100 ผ่าน 

40 นายขจร วรศิลป์ชัย 100 ผ่าน 

41 นายกิตติ เศรษฐสิงห์ 100 ผ่าน 

42 ร.ต.อ.ศิรวัชร์ แก้วดุสิต 100 ผ่าน 

43 ร.ต.อ.เสนาะ ชุ่มชื่น 0 ไม่ผ่าน 

44 จ.ส.ต.ไชยา พิลาวรรณ ์ 100 ผ่าน 

45 ร.ต.อ.กิตติ โหรชัยยะ 100 ผ่าน 

46 ร.ต.อ.เจริญชัย สารพล 0 ไม่ผ่าน  

47 นายมานพ ใจดี 0 ยกเลิก5

48 นายสินาตย์ คุ้มพันธ์ุ 100 ผ่าน 

49 นางกัณจนา โชติจันทร  100 ผ่าน 

                                                           

ว่ง 4
 ตามบันทึกท่ี ฝปก/1479 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2560 แจ้งว่าติดภารกิจคณะกรรมการตรวจการจ้างสญัญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม

5
 ตามบันทึกท่ี ฝกม/1375 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2560 แจ้งว่าลาฝึกอบรม หลักสูตรธรรมาภิบาลผูบ้ริหารระดับกลาง รุ่นท่ี 19 



 รายงานหลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี 2560 

ระยะเวลา ที่ ชื่อ - นามสกุล ผลการฝึกอบรม 
(ร้อยละ) 

50 นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา 100 ผ่าน 

51 นางจิตติมา บํารุงเมือง 100 ผ่าน 

52 นายสุรศักด์ิ มุ่งชมกลาง 100 ผ่าน 

53 นายนพดล เท่ียงแท้ 1000 ผ่าน 

54 นายชัยยศ ณ นคร 100 ผ่าน 

55 นายศุภณัฏฐ์ ์ภัทร์ชูตินันทน 100 ผ่าน 

56 น.ส.กวิสรา ยาศิริ 100 ผ่าน 

57 นายสิทธิพร ทรงเจริญ 0 ไม่ผ่าน 

58 นายธานินทร์ สกุลนิรมาน  100 ผ่าน 

59 นายสุทัศน์ สิขเรศ 100 ผ่าน 

60 นางฐิตารีย์ ศรีอาวุธ 100 ผ่าน 

61 น.ส.สุพาณ ี สอนซ่ือ 100 ผ่าน 

62 น.ส.ดารณ ี สนทนา 100 ผ่าน 

 
 
 

 

กลุ่มเ คน รม จํานวน 57  คิดเป็นร้อ  91.93ป้าหมาย 62  เข้าอบ คน ยละ  
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ผู้เข้า .22อบรม 57 คน ผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วดั จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 91

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 รายงานหลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี 2560 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ทดสอบPost-

test 

(10 คะแนน) 

ผลการฝึกอบรม 

1 น.ส.ขวัญแก้ว รุจิรัตนมณี 100 10 ผ่าน 

2 นายชัยยศ ณ นคร 100 10 ผ่าน 

3 นายสุรศักด์ิ มุ่งชมกลาง 100 10 ผ่าน 

4 นายกฤตพล กฤตพลพิมาน 100 9 ผ่าน 

5 นายอภิรักษ์ คําเพราะ 100 9 ผ่าน 

6 นางสิริกานต์ ศรีสุวรรณ 100 9 ผ่าน 

7 นายวิชัย ศักด์ิศิรินุกูล 100 10 ผ่าน 

8 นายกิตติภัฏ จุฑาวรพงศ ์ 100 9 ผ่าน 

9 น.ส.วิรนาถ คงบัว 100 8 ผ่าน 

10 น.ส.อารยา มานะสุขอนันต์ 100 8 ผ่าน 

11 น.ส.ธารารัตน์ สมเวง 100 8 ผ่าน 

12 นายสัณฐิติ โฆษิตพนิตกุล 100 8 ผ่าน 

13 น.ส.นารีรัตน์ ิ์ ธารีศักด 100 9 ผ่าน 

14 นายชลัมพล หลาบนอก 100 10 ผ่าน 

15 น.ส.อมลรดา ด้วงแพง 100 10 ผ่าน 

16 น.ส.ธนากานต ์ ส่งสุข 100 10 ผ่าน 

17 น.ส.นภัสวรรณ อินทยุง 100 10 ผ่าน 

18 น.ส.ทิพยสุดา มณีจันทร ์ 100 10 ผ่าน 

19 น.ส.ณิชากร หนุนทรัพย์ 100 10 ผ่าน 

20 น.ส.นิรดา ดั่งประสงค ์ 100 9 ผ่าน 

21 น.ส.กฤติกา ฟองจันทร ์ 100 10 ผ่าน 

22 น.ส.ธนพร กาชัย 100 10 ผ่าน 

23 น.ส.ปวารณา งามบุญแถม 100 7 ผ่าน 

24 นางบัวสวรรค ์ ภูบัวคํา 100 7 ผ่าน 

25 น.ส.ณัฐพัณ ฉันทวิจัยกุล 100 8 ผ่าน 

26 นายบรรณศาสตร์ เดชะ 100 9 ผ่าน 

27 น.ส.ปรียานุช ตันธนสาร 100 9 ผ่าน 

28 น.ส.นัจจารี ทองมี 100 9 ผ่าน 

สรุปผลการผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รุ่นท่ี 2



 รายงานหลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี 2560 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ทดสอบPost-

test 

(10 คะแนน) 

ผลการฝึกอบรม 

29 น.ส.วรรณวิภา จินะราช 100 9 ผ่าน 

30 นางสาวพัชราภา ใจดี 100 9 ผ่าน 

 31 นายพัชร สุริยกุล ณ อยุธยา 100 7 ผ่าน 

32 นายพันสราญ มย์สราญร  100 10 ผ่าน 

33 นายพชร จินตนากาญจน ์ 100 10 ผ่าน 

34 นายศราวุฒิ โยชนะ 100 10 ผ่าน 

35 นายตวงคุณ ธัมสัตยา 100 7 ผ่าน 

36 นายเทิดศักด์ิ จันทร์ผูก 100 10 ผ่าน 

37 นางสาวกิ่งกาญจนา อาสายุทธ 100 10 ผ่าน 

38 น.ส.พรปวีณ์ ชมชาติ 100 10 ผ่าน 

39 นายอานัท คํานาน 100 9 ผ่าน 

40 นายธัญวัฒน์ แสงศิริพันธ ์ 100 9 ผ่าน 

41 น.ส.ดวงทิพย์ ร่วมความคิด 100 9 ผ่าน 

42 นางอุไรวรรณ เตชะศิรินุกูล 100 10 ผ่าน 

43 น.ส.ปุณยวีร์ าทย์ปภาศิริว  100 10 ผ่าน 

44 นายณัฐ วศินยนต์ 100 10 ผ่าน 

45 นายจักรกฤษณ์ ทองปากน้ํา 100 10 ผ่าน 

46 นายธนาวุฒิ ทรัพย์วารี 100 10 ผ่าน 

47 นายสมชาย รัตนปริญญานนท์ 100 10 ผ่าน 

48 นายภานุวัฒน์ อาบีดิน 100 10 ผ่าน 

49 นส.กัญญาภัค เพ่ิมพูล 100 7 ผ่าน 

50 นายภณ วัชรินทร์ 100 7 ผ่าน 

51 นางณภัชนันท์ สิทธิวงศ์ 100 10 ผ่าน 

52 น.ส.ณัชชา เกษตรภิบาล 100 7 ผ่าน 

53 น.ส.นิภาภัทร พลสมัคร 100 8 ผ่าน 

54 น.ส.ดลพร วัฒนชูสกุล 100 9 ผ่าน 

55 นายจิรวัฒน์ โสระวงค ์ 100 7 ผ่าน 

56 นายเกียรติกุล คําวล ี 100 10 ผ่าน 

57 นางสาวธนียา ใจอ่อน 100 10 ผ่าน 

58 น.ส.พัจนา ศิลป์สโมสร 100 10 ผ่าน 

59 นายพิภัทร์ งามผิว 100 9 ผ่าน 

60 น.ส.อรกัญญา ศรีคิรินทร ์ 100 10 ผ่าน 

61 น.ส.วิภาณ ี อินทพันธุ์ 100 10 ผ่าน 



 รายงานหลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี 2560 

ผลการ
ระยะเวลา ทดสอบPost-

ที่ ชื่อ - นามสกุล ผลการฝึกอบรม 
(ร้อยละ) test 

(10 คะแนน) 

62 นางพรพรรณ ศรมณี 100 10 ผ่าน 

คะแนนเฉลี่ย 8.90    

  
 

 
คิดเป ละ ็นร้อย 89.00  

           
 
 

กลุ่มเป้าหมาย 64 คน เข้าอบรม จําน  คิดเป็ ละ 96.87วน 62 คน นร้อย  

13 

 

 
 

ผู้เข้าอบรม 62 คน ผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้ว คน ็นร้อยละ 100ดั จํานวน 62 คิดเป  

การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 

เป้าหมาย

ลลัพธ์    : ร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 70 ☺ 

 : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 70  

ผ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานหลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี 2560 

ส่วนที่ 4 สรุปภาพรวมการดําเนนิงาน 

จํานวนพนักงานทีเ่ข้ารับการอบรม 

0 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  
้าอบรม จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 91.93 

 คิดเป็นร้อยละ 91.22 

  รุ่นท

 คิดเป็นร้อยละ 100 
 สรุป 9 

  รุ่นที่ 1 วันที ่12 กันยายน 256
กลุ่มเป้าหมาย 62 คน เข
คนเข้าอบรม 57 คน ผ่านหลกัเกณฑ์ตัวช้ีวัด จํานวน 52 คน

ี่ 2 วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
กลุ่มเป้าหมาย 64 คน เข้าอบรม จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 96.87 
คนเข้าอบรม 62 คน ผ่านหลกัเกณฑ์ตัวช้ีวัด จํานวน 62 คน
 ผู้เข้าอบรมจํานวน 119 คน ผา่นการฝกึอบรมจํานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 95.7

การประเมินผ
- การปร

งพอใจของผู้เข้าอบรม 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 80.60 ☺ 
) 

☺ 

ลหลักสูตร 
ะเมินผลปฏิกิริยา (Reation Evaluation) 

ผลลัพธ์  : ค่าเฉลี่ยความพึ
- การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation

ผลลัพธ์  : ร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 70 
งบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

รุ่นที่ 2 จํานวน 64 คน  
่าใช้จ่ายในการดําเนินการเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 32,800 บาท แบ่งเป็น 
นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท  

ื่องด่ืม 
สําหรับ . จํานวน 3 คน เป็นจํานวนเงิน 7,800 บาท 

สารสนเทศ 

 รุ่นที่ 1 จํานวน 62 คน  

 
รวมผู้เข้าอบรมท้ังสิ้น 126 คน โดยมีค

1.ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม เป็นจํานว
2.ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับวิทยากรและผู้ติดตาม จํานวน 3 คน ค่าอาหารว่างและเคร
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 126 คน ผู้ประสานงาน ฝทบ

ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุง/คําชี้แจงของผู้จัดฝึกอบรม 

ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง/คําชี้แจง 

- การประเมินผลความพึงพอใจโดยวิธีการ Scan QR 
code ของรุ่นที่ 1 มี ื่องจากผู้เข้าอบรม

- ประชาสัมพันธ์วิธีการประเมินด้วยภาพและคําอธิบาย
ผ่าน Infograph จง่ายและเห็น

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดเห็นว่าส่วน

ic จํานวนน้อย เน
เพ่ิงเคยใช้วิธีการน้ีเป็นครั้งแรก 
- เนื้อหาการฝึกอบรมไม่กระชับ ทําให้ผู้เข้าฝึกอบรม
เข้าใจยาก 

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใ
ภาพมากขึ้น 
- เ น้ือหาบรรยายความตระหนักด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของ
งานที่เก่ียวข้องสามารถจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองดังกล่าวได้ในปีถัดไป 
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แบบทดสอบการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) 

หลังการฝึกอบรม (Post-Test) 

 

1. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่เป้าหมายหลักของ Security 

a. Confidentiality    b. Integrity 

c. Availability    d. Authentication 

2. การจะทําให้องค์กรบรรลุผลด้าน Security ต้องอาศัย 3 องค์ประกอบ ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่องค์ประกอบนั้น 

a. People     b. Process 

c. Technology    d. Partner 

3. ข้อใดต่อไปนี้ใช้ในการรักษา Confidentiality 

a. Redundancy    b. Fault tolerance 

c. Patching    d. Steganography 

4. ข้อใดต่อไปนี้ใช้ในการรักษาหรือตรวจสอบ Integrity 

a. Hashing     b. Access controls 

c. Encryption    d. Steganography 

5. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นวิธีการของ Social Engineering 

a. Steganography    b. Shoulder Surfing 

c. DDoS     d. Sniffing 

6. การหลอกหลวงในข้อใด มีเป้าหมายการโจมตีที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร  

a. Spear phishing    b. Whaling 

c. Phishing     d. Vishing 

7. ปัญหาในการยังคงใช้ซอฟต์แวร์ที่หมดอายุ หรือไม่มีการอัปเดตภายในองค์กรของตน เสี่ยงถูกแฮ็กเกอร์ใช้ช่องโหว่

ของซอฟต์แวร์เหล่าน้ันในการเจาะระบบเพ่ือขโมยข้อมูล เรียกว่าอะไร 

a. Abandonware Vulnerability  b. Vulnerability 

c. Zero-day attacks   d. DDoS 

8. ข้อใด ไม่ใช่ข้อแนะนําเพ่ือให้ Security Awareness Training มีความน่าสนใจและได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

a. จัดอบรมเล็ก ๆ    b. อบรมเป็นระยะเวลาสั้น ๆ 

c. เน้นเจาะจงเป็นเรื่อง ๆ   d. จัดอบรมปีละครั้ง 
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9. ข้อใดต่อไปนี้ ใช้ป้องกัน Tailgating 

a. Authentication    b. Authorization 

c. Encryption    d. Mantrap 

10. เมื่อพนักงานนําคอมพิวเตอร์ของสํานักงานไปเช่ือมต่อกับ Wi-Fi สาธารณะ จะมีความเสี่ยงในเรื่องใดมากที่สุด 

a. DDos     b. Social Engineering 

c. Phishing     d. Sniffing 
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