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ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/
ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ ฉบับประจําวันที 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 หน้า มูลค่าข่าว 180,000 .-

“ดีอเี อส”เร่งปนนักรบไซเบอร์ รัฐ-เอกชนต้องการกว่าแสนคน
รมว.ดี อี เ อส เร่ ง สร้า งบุ ค ลากรไซเบอร์ แก้ ป ญหาขาดแคลนแรงงานเพื อรับ ภั ย คุก คามทาง
ไซเบอร์ในระยะยาว ล่าสุด จั ดกิ จกรรมเฟนหาคนรุ่นใหม่ สร้างแรงบั น ดาลใจเข้าสู่อาชีพด้ านไซเบอร์
รับฝกงานและให้ทุน
วันนี (11 พ.ย.) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิ จและ
สังคม (ดีอีเอส) เปดเผยว่า รัฐบาลกําลังเร่งแก้ปญหาการขาดแคลนบุคคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี ซึง
ถือเปนเรืองใหญ่ เนืองจากการทํ างานในสาขานี มีทัก ษะความเชียวชาญพิเ ศษ และต้ องหมันพั ฒนา
ฝมือและประสบการณ์ให้ทันกับภัยคุกคาม ทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยกระทรวงฯประเมินคาดว่า
จะต้องใช้บุคลากรทีมีความเชียวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตีจํ านวน 1 แสนคน จึงจะเพียงพอต่ อความ
ต้ อ งการของหน่ วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการปองกั น รั บ มือ กั บ ภั ยคุก คามทางไซเบอร์ กระทรวง
ดีอีเอส จึงต้องเร่งส่งเสริมและเพิมบุคลากรด้านนีให้มากทีสุด
สําหรับ สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ที
จัดตั งขึนเมือช่วงต้นป จะเปนหน่วยงานหลักในการดําเนินการเรืองนี ร่วมกั บหน่วยงานด้านการศึกษา
ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ม ากขึ น ซึ งปจจุ บั น คนก็ หั น มาสนใจเรี ย นด้ า นนี มากขึ นเพราะได้ รั บ
ค่ า ตอบแทนสู ง เมื อเที ย บกั บ สาขาอาชี พ อื นๆ นอกจากนี ทางกระทรวงฯ จะจั ด กิ จ กรรมและหา
ผู้เชี ยวชาญมาอบรมให้ กั บ บุ คคลที สนใจ โดยมีใ บเซอร์ฯ รั บ รองเพือให้ มี คนเก่ งมากขึนและสามารถ
ประกอบอาชีพเปนทียอมรับของเอกชนได้
นายชัยวุฒิ กล่าวต่อว่า ในเรืองค่าตอบแทนทีแตกต่ างกั นของภาครัฐและเอกชน จนไม่มีคนมา
ทํางานภาครัฐนันไม่ใช่ปญหา เพราะจะทําให้เอกชนเข็มแข็ง ส่วนภาครัฐจะทําหน้าที กํ ากั บดูแล แต่ ก็จะ
พยายามดึงคนเก่งๆเข้ามา ซึงในส่วนของ เงินเดือนค่ าตอบแทนของ สกมช. ก็ ไม่ใช่ระบบราชการ เปน
องค์กรมหาชนเงินเดือนจะสูงกว่า ก็สามารถดึงดูดใจ ให้คนเข้ามาทํางานให้รัฐมากขึน
ด้าน พลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมันคงปลอดภั ยไซ
เบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า สกมช. ได้จัดกิจกรรมแข่งขันด้านไซเบอร์ฯในประเทศไทย เพือสร้างความตืนตั ว
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และพัฒนาคนด้ า นนี ตั งแต่ เด็ กระดับ มัธยมศึก ษา จนถึงประชาชนทั วไป มี ผู้ส มัครทั งหมด 204 ที ม

มากกว่า 600 คน ชิงรางวัลกว่า 5 แสนบาท สูงสุดของการแข่งขันทางด้าน ไซเบอร์ในประเทศไทย และ
ได้ทีมชนะเลิศแล้ว ถือเปนการสร้างเครือข่ายทางไซเบอร์และร่วมมือทางวิชาการ กั บหน่วยงานเอกชน
เพือพัฒนาบุคลากรทาง ด้านความมันคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่ตากว่า 2,250 คนในปหน้า
สําหรับจากการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021 ได้ผู้ชนะในระดับต่ างๆ ทั ง 3
ระดับ ได้แก่
ระดับมัธยมศึกษา หรือ Junior ได้แก่
อันดับ 1 ทีม C3ck สมาชิกประกอบด้วย นายชยังกูร ศรีวงษ์ นายภูมิศักดิ ศรีพันธบุ ตร นายธน
ดล ไชยสุทัศน์ จาก วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
อันดับ 2 ทีม kikuanone สมาชิกประกอบด้วย นายธนพัทธ์ เข็มทอง นายกั นตินันท์ มงคล
ภิญโญภาส นายชยุต โฆษิ ตวณิชย์ จาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม)
อันดับ 3 ทีม Akatsuki สมาชิกประกอบด้วย Matin Kositchutima , Jeerapat Suanthong ,
Theeraphat Trongmetheerat จาก โรงเรียนกําเนิดวิทย์
ระดับอุดมศึกษา หรือ Senior ได้แก่
อันดับ 1 ทีม The Goose สมาชิกประกอบด้วย นายธนัส วงศ์สมุทร นายก้ องภพ จริยาสถาพร
นายพชรพล แสนแก้ว จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 2 RedCheep สมาชิกประกอบด้วย Kittipat Dechkul , Purinut Wongwaiwuttiguldej
, Ponlawat Suparat จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อันดับ 3 ทีม GIVE ME THE FLAG สมาชิกประกอบด้วย Jomphat Itsarawisut , Suchon
Chatavaraha , Patipan Buranangura จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับประชาชนทัวไป (อายุไม่เกิน 30 ป) หรือ Open ได้แก่
อั นดั บ 1 ที ม Lorem ipsum dolor sit amet est สมาชิก ประกอบด้ วย Weerawat
Pawanawiwat , Pongsakorn Sommalai, Thatchapatt Kesornsri
อันดับ 2 ทีม CPCUCTF สมาชิกประกอบด้วย Pattara Teerapong , Rachata Kampitak
,Meatasit Karakate
อั น ดั บ 3

ที ม BkrStrt1rrglrs

สมาชิ ก ประกอบด้ ว ย

Puwit

Yahom,

Natsasit

Jirathammanuwat , Nattapat Tippo
และสําหรับผู้ทีคะแนนสูงสุด Most Valuable Player หรือ MVP ในรอบ Final Round ในการ
แข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021 ในครังนี ได้แก่ นายก้องภพ จริยาสถาพร จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สําหรับน้องๆ ทีชนะยังมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน Cyber Sea Games ซึงกําลังจะจั ดขึนใน
วันศุกร์ที 26 พฤศจิกายน 2564 นีด้วย

