
ที ่

ถึง       หนวยงานในสังกัด อว./

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขอสง
สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
ลงวันที่ 7 กันยายน 2565 เรื่อง
รูเทาทันภัยไซเบอรหัวขอ “รูงี้...
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ตามเอกสารแนบ 

กองระบบและบริหารขอมูลเชิงยุทธศาสตร
โทรศพัท  ๐ ๒๓๓๓ 3812 (นางสาว

/มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศกึษาในสังกัดและกํากับ/สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขอสง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (สกมช.) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธเขารวมกิจกรรมอบรมเยาวชนรุนใหม
...ซี้ Cyber” มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาการเขารวม

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม และลงทะเบียนเขารวมอบรมโดยตรงไปยัง สกมช

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
    วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

กองระบบและบริหารขอมูลเชิงยุทธศาสตรการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
นางสาววิมลทิพย อริยะเครือ) 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขอสงหนังสือ 
 ที่ สกมช 0700/679 

ความอนุเคราะหประชาสัมพันธเขารวมกิจกรรมอบรมเยาวชนรุนใหม
เขารวมงานอบรมฯ ดังกลาว 

สกมช. ไดที่ QR Code 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
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ก ำหนดกำร 

 กิจกรรมอบรมเยำวชนรุ่นใหม่เท่ำทันภัยไซเบอร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565  
หัวข้อสัมมนำ  “รู้งี้...ซี้ Cyber” 

วันพุธที่ 14 กันยำยน 2565 
 

ล ำดับ เวลำ รำยละเอียด 
สัมมนำระดับประถมศึกษำ 

1 08.00 - 08.05 น. พิธีกรกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ/ทักทายนักเรียน /น าเข้าวิดีทัศน์ 

2 08.05 – 08.10 น. --------เปิดวิดีทัศน์ 5 นาที------- 
3 08.10 - 08.15 น. พิธีกรสรุปวิดีทัศน์/น าเข้าวิทยากร  

4 08.15 – 08.55 น. วิทยำกร คุณยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ นักสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม 

• หัวข้อสัมมนำ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์  
(ภัยไซเบอร์ใกล้ตัว)  

วิทยำกร คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้ผลิตรำยกำร “ชัวร์ก่อนแชร์” 

• หัวข้อสัมมนำ การรู้เท่าทันสื่อ 

• กิจกรรมถาม-ตอบ แจกรางวัล  

5 08.55 – 09.00 น. พิธีกรกล่าวปิด/กล่าวขอบคุณโรงเรียนและอาจารย์  
สัมมนำระดับมัธยมศึกษำ 

6 09.00 – 09.05 น. พิธีกรกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ/ทักทายนักเรียน /น าเข้าวิทยากร  
หัวข้อสัมมนา  

7 09.05 – 09.10 น. --------เปิดวิดีทัศน์ 5 นาที------- 

8 09.10 – 09.15 น. พิธีกรสรุปวิดีทัศน์/น าเข้าวิทยากร  
9 09.15 – 11.55 น. วิทยำกร คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้ผลิตรำยกำร “ชัวร์ก่อนแชร์” 

• หัวข้อสัมมนำ  การรู้เท่าทันสื่อ  

• กิจกรรมถาม-ตอบ แจกรางวัล  
วิทยำกร รศ. นพ. สุริยเดล ทรีปาตี  ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน) 
วิทยำกร คุณยุทธพงษ์ อุณหทวีทรัพย์ นักสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม 

• หัวข้อสัมมนำ รับมือ Digital Hate Speech 

• กิจกรรมถาม-ตอบ แจกรางวัล  
วิทยำกร คุณนพ ภูมิไธสง ผู้ก่อตั้งบริษัท มำยำเซเว่น จ ำกัด 

• หัวข้อสัมมนำ  แนะแนวสู่การเรียนต่อด้านไซเบอร์  

• กิจกรรมถาม-ตอบ แจกรางวัล  
10 11.55-12.00 น. พิธีกรกล่าวปิด/กล่าวขอบคุณโรงเรียนและอาจารย์  



 

11 12.00 – 13.00 น. -------พักเบรก/Stand by --------- 

สัมมนำระดับอุดมศึกษำ   
12 13.00 – 13.05 น. พิธีกรกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ/ทักทายนักเรียน /น าเข้าวิทยากร  

หัวข้อสัมมนา  
13 13.05 - 13.10 น. --------เปิดวิดีทัศน์ 5 นาที------- 

14 13.10- 15.55 น. วิทยำกร คุณวีรวัฒน์ ภำวนำวิวัฒน์ ประธำนฝ่ำยปฏิบัติกำร บริษัท อินสเปค จ ำกัด 

• หัวข้อสัมมนำ รูปแบบภัยคุกคามของ Cyber Security  

• กิจกรรมถาม-ตอบ แจกรางวัล  
วิทยำกร ดร.ปริญญำ หอมเอนก กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรรักษำควำมม่ันคง 
              ปลอดภัยไซเบอร์ 

• หัวข้อสัมมนำ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (โพสต์ แชร์ แบบไม่คิด  
อาจติดคุกไม่รู้ตัว)  

• กิจกรรมถาม-ตอบ แจกรางวัล  
วิทยำกร พลอำกำศตรี อมร ชมเชย รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรรักษำควำม
ม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ 
วิทยำกร คุณยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ นักสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม 
วิทยำกร คุณนพ ภูมิไธสง ผู้ก่อตั้งบริษัท มำยำเซเว่น จ ำกัด 

• แนวทางการสอบเพื่อประกอบอาชีพไซเบอร์  

• กิจกรรมถาม-ตอบ แจกรางวัล 
15 15.55-16.00 น. พิธีกรกล่าวปิด/กล่าวขอบคุณโรงเรียนและอาจารย์ 

----------------------- จบงาน------------------------ 

 

 
 

 









ที ่ อว. 0206.1/...............  วันที่ ...............กันยายน 2565 

ถึง หนวยงานในสังกัด อว. 
1. กรมวิทยาศาสตรบริการ
2. สํานักงานการวิจัยแหงชาติ
3. สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
5. องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
6. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
7. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
8. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
9. สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
10. สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
11. ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน)
12. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน)
13. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
14. สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
15. สํานักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
16. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกํากับ/สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
17. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
18. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
19. มหาวิทยาลัยนเรศวร
20. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
21. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
23. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
24. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
25. มหาวิทยาลัยนครพนม
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



35. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ 
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
61. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
62. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
63. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

73. สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
74. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
75. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
76. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
77. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
78. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
79. มหาวิทยาลัยแมโจ 
80. มหาวิทยาลัยพะเยา 
81. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
82. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
83. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
84. มหาวิทยาลัยมหิดล 
85. มหาวิทยาลัยบูรพา 
86. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
87. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
88. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
89. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
90. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
91. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
92. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 
93. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
94. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
95. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
96. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
97. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
98. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
99. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
100. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ถึง มหาวิทยาลัยเอกชน  

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูม ิ

4. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน 

5. มหาวิทยาลัยเกริก 

6. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

7. มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

8. มหาวิทยาลัยเจาพระยา 

9. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

10. มหาวิทยาลัยชินวัตร 

11. มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

12. มหาวิทยาลัยตาป 

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

14. มหาวิทยาลัยธนบุร ี

15. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

16. มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

17. มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 

18. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 

19. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟก 

20. มหาวิทยาลัยเนชั่น  

21. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

22. มหาวิทยาลัยพายัพ 

23. มหาวิทยาลัยพิษณโุลก  

24. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

25. มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

26. มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

27. มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ 

28. มหาวิทยาลัยรังสิต 

29. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

30. มหาวิทยาลัยราชธานี 

31. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 
32. มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

 

 
33. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร (ประเทศไทย) 

34. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

35. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

36. มหาวิทยาลัยสยาม 

37. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

38. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

39. มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

40. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

41. มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

42. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

43. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง 

44. วิทยาลัยเชียงราย  

45. วิทยาลัยเซนตหลุยส 

46. วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก 

47. วิทยาลัยดุสิตธาน ี

48. วิทยาลัยทองสุข 

49. วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท 

50. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 

51. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

52. วิทยาลัยนครราชสีมา 

53. วิทยาลัยนอรทเทิรน 

54. วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา 

55. วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟลส 

56. วิทยาลัยบัณฑติเอเซีย 

57. วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

58. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาต ิ 

59. วิทยาลัยสันตพล 

60. วิทยาลัยแสงธรรม 

61. วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง 

62. สถาบันกันตนา 

63. สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

64. สถาบันการเรียนรูเพ่ือปวงชน 

65. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 



66. สถาบันเทคโนโลยียานยนตมหาชัย 

67. สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูม ิ

68. สถาบันวิทยาการประกอบการแหงอโยธยา 

69. สถาบันรัชตภาคย 

70. สถาบันวิทยสิริเมธี 

71. สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟค 

72. สถาบันอาศรมศิลป 




