รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 4123105

วิชา ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ
Information System Security

2. จํานวนหน่ วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ศชั ชญาส์ ดวงจันทร์
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2555
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
วิชาการสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
9. วันที่จัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
30 ตุลาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับพื ้นฐานในการรักษาความปลอดภัยและการ
สร้ างความมัน่ คงของสารสนเทศ ภัยคุกคามที่สามารถเกิดขึ ้นกับสารสนเทศ รู ปแบบเทคนิคในการ บุกรุก
ต่างๆ สามารถวิเคราะห์ ความเสี่ยงและช่องโหว่ของการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ การ

มคอ. 3
กํ าหนดนโยบายในการรั กษาความมั่นคงของสารสนเทศ และประยุกต์ใช้ เครื่ องมือและเทคนิคต่างๆ
สําหรับการรักษาความมัน่ คงด้ านสารสนเทศได้ และสามารถกู้คืนสารสนเทศเมื่อเกิดความเสียหายได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุงรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการสร้ างความ
้
ฐ และภาคธุรกิจ มีความ
มัน่ คงของระบบสารสนเทศ กรณีศกึ ษาจากนโยบายขององค์กรต่างๆ ทังภาครั
เข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ รวมถึงการป้องกันภัย
ด้ านระบบสารสนเทศจากภัยคุกคามในด้ านต่างๆ โดยมีการปรับปรุ งเนือ้ หา และตัวอย่างให้ มีความ
ทันสมัยและมุ้งเน้ นการจัดการเรี ยนการสอนโดยผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงความปลอดภัย ความถูกต้ อง ความเชื่อถือได้ และสิทธิในการใช้ ระบบสารสนเทศ
โดยใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเครื อ ข่ า ยมาช่ ว ยในการบริ ห ารจัด การความมั่น คงของระบบ
สารสนเทศในองค์กร โดยเน้ นที่ความปลอดภัยทางด้ านกายภาพ เช่น อุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การ
เข้ าถึงข้ อมูลและสารสนเทศในองค์กร เทคนิคการป้องกันความปลอดภัยสารสนเทศในองค์กร ระบบการ
กู้คืนความปลอดภัยเมื่อเกิดความเสียหายต่าง ๆ เช่น ความเสียหายจากการโจรกรรมทางคอมพิวเตอร์
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ องค์กรธุรกิจ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

บรรยาย 30 ชัว่ โมง ต่อ
ภาคการศึกษา

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
สอนเสริมโดย
ปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมงต่อ
มอบหมายแบบฝึ กหัด ภาคการศึกษา
ให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าหา
ความรู้และสอบถาม
ประเด็นที่นกั ศึกษาไม่
เข้ าใจ

การศึกษาด้ วยตนเอง

การศึกษาด้ วยตนเอง 5
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ รวม
75 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจําวิชาใช้ ช่องทางการสื่อสารแบบ online และ offline ในรูปแบบต่างๆเพื่อเอื ้อกับ
การเรี ยนรู้
- อาจารย์ประจําวิชามี weblog ของตนเองเพื่อเป็ นพื ้นที่สําหรับการแลกเปลี่ยน และเสนอแนะ
ความรู้ในรายวิชา
- อาจารย์ประจําวิชา จัดให้ มีวนั ว่างสําหรับให้ คําปรึกษาไม่ตํ่ากว่า 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ และมี
การแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรับผิดชอบ ระเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และมีวินยั ในตนเอง
- ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ รับฟั งความคิดเห็นและมีนํ ้าใจต่อผู้อื่น
- ซื่อสัตย์ มีวินยั ตรงต่อเวลา รู้กาลเทศะ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองหน้ าที่และสังคม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาที่เกิดขึ ้นจริ งภายในองค์กร
- อภิปรายกลุ่ม โดยให้ มีการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างนักศึกษาในชันเรี
้ ยน และเปิ ดโอกาสให้ มีการ
แสดงความคิดเห็นตามประเด็นต่างๆ อย่างอิสระ
- จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับความเป็ นจริงที่ผ้ เู รี ยนต้ องพบในอาชีพการ
ทํางาน เช่น ความเสียสละ ความมีนํ ้าใจ เป็ นต้ น
1.3 วิธีการประเมินผล
1. จากการมีสว่ นร่วมในห้ องเรี ยน
2. พฤติกรรมการเข้ าเรี ยน และส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
3. ประเมินจากผลงานที่ได้ รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ ตี ้ องได้ รับ
มีความรู้ ในการรักษาความปลอดภัยและการสร้ างความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ ภัยคุมคาม
ประเภทต่างๆที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ กบั ตนเอง และองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ เครื่ องมือต่างๆมาวางแผนใน
การอุดช่องโหว่ที่จะก่อให้ เกิดจากคุกคาม และสามารถกู้คืนสารสนเทศเมื่อเกิดความเสียหายต่างๆได้
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สามารถวางแผนในการกํ า หนดนโยบายในการรั ก ษาความมั่น คงของสารสนเทศ ที่ ส อดคล้ อ งกับ
กฏหมายที่เกี่ยวข้ องได้
2.2 วิธีการสอน
การอภิปราย การเรี ยนรู้ด้วยการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ ความรู้ไปสู้การแก้ ปัญหา
อย่างเป็ นระบบ การศึกษากรณีศกึ ษา และการสืบค้ น เข้ าถึง สารสนเทศจากแหล่งการเรี ยนรู้ตา่ งๆ มา
วิเคราะห์ และนํามาสังเคราะห์เป็ นความรู้เพื่อนําไปประยุกต์ใช่ตอ่ ยอด โดยเน้ นที่ผ้ เู รี ยนเป็ นสําคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของชันเรี
้ ยน
- นําเสนอสรุปการอ่านหรื อรายงานจากการค้ นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
- การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- การทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้ วยข้ อสอบที่เน้ นการวัดหลักการ ทฤษฏี
และการปฏิบตั ิ
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้ และความคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ ปัญหา เพื่อการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาด้ านการรักษาความมัน่ คงของสารสนเทศที่เกิดขึ ้น และมีการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
สร้ างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
- ให้ ผู้เ รี ย นค้ น คว้ า งานที่ ม อบหมาย โดยผู้ส อนสนับ สนุ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ ผ่ า น Web
สนับสนุนการจัดการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
- การมอบหมายให้ นกั ศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
- การแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
- วัดจากผลงานของผู้เรี ยน
- สังเกตพฤติกรรมการแก้ ไขปั ญหา
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดนเน้ นข้ อสอบที่มีการวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
ส่งเสริมพัฒนาทักษะของการทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อื่น การให้ เกียรติและรับฟั งความคิดเห็น
ของคนอื่น ทักษะในการเข้ าสังคม ความรับผิดชอบต่อการทํางานส่วนรวม ทักษะในการแสวงหาความรู้
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และการเรี ยนรู้ตลอดเวลา รวมไปถึงการมีจริยธรรมต่อการเผยแพร่และนําเสนอ ข้ อมูล สารสนเทศ และ
องค์ความรู้สภู่ ายนอก
4.2 วิธีการสอน
- สร้ างบรรยากาศที่เป็ นมิตรและมีนํ ้าใจต่อกันภายในชันเรี
้ ยน
- ปฏิบตั กิ ิจกรรมเป็ นรายบุคคลและกลุม่
- มอบหมายงาน กําหนดระยะเวลาในการส่งงานที่ชดั เจนและมีมาตรการการจัดการที่
ชัดเจนในกรณีที่สง่ งานเกินระยะเวลาที่กําหนด
- ใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมกลุม่ และนักศึกษาอื่น ในชันเรี
้ ยน ทังด้
้ านความรับผิดชอบและ
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ และพฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
างประเทศได้ อย่างถูกต้ อง สามารถ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะในการสื่อสารทังภาษาไทยและภาษาต่
้
เลือกใช้ สื่อเทคโนโลยีตา่ งๆในการนําเสนอผลงาน สามารถประยุกต์ใช้ ช่องทางทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ ในการถ่ายโอนความรู้ และสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ รวมถึงสามารถสร้ างเครื่ องมือ
สําหรับการวิเคราะห์ประเมินผลทางสถิตอิ ย่างง่ายได้
5.2 วิธีการสอน
- - มอบหมายกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ ้น
ในชีวิตจริ ง สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนค้ นหาข้ อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ
- อภิปรายกลุม่ แสดงความคิดเห็นและการถาม-ตอบ ประเด็นต่างๆในชันเรี
้ ยน
- นําเสนอรายงานโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้ วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมภายในกําหนดเวลา
- การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปรายผลงานการนําเสนอในชันเรี
้ ยน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

1

ปฐมนิเทศ ชี ้แจงแนวการเรี ยนการสอน
วิเคราะห์ผ้ เู รี ยน และทําข้ อตกลง
ร่วมกันมอบโจทย์ปัญหาอย่างง่าย
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา
ร่วมอภิปราย
ค้ นหา วิเคราะห์กรณีศกึ ษาจาก
สถานการณ์จริงเพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
ตระหนักถึงความสําคัญของรายวิชา
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับความมัน่ คง
ของระบบสารสนเทศ
ภัยคุมคามประเภทต่างๆ การ
วิเคราะห์จดุ อ่อนหรื อช่องโหว่
นโยบายความมัน่ คงของระบบ
สารสนเทศ
นําเสนองานที่ได้ รับมอบหมายให้
ค้ นคว้ าหน้ าชันเรี
้ ยน
สอบกลางภาค
การรักษาความมัน่ คงของสารสนเทศ
ระบบป้องกันและตรวจจับ
การ บุกรุก
เทคนิคการเข้ ารหัส

4

2

3
4-5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

การกู้คืนสารสนเทศเมื่อเกิด
ความเสียหาย
การจัดการความเสี่ยง
กฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้ อง
นําเสนอสรุปผลโครงงาน
สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรี ยน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

4

4
4
4
8
4
4
8

- บรรยาย/อภิปราย
- ใบงาน (แบ่งกลุม่
นักศึกษา มอบหมาย
หัวข้ อให้ ศกึ ษาหา
ความรู้และนําเสนอหน้ า
ชั้นเรี ยน )

- มอบหมายกิจกรรมให้
ผู้เรี ยนได้ ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ ้นในชีวติ จริง
- สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยน
ค้ นหาข้ อมูลจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ

อาจารย์
ศัชชญาส์
ดวงจันทร์

4
4
4
4
4
4
6
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรี ยนรู้
1
1.1, 1.6, 1.7 ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 1
2.1 , 2.4-2.6, สอบกลางภาค
ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 2
3.2
สอบปลายภาค
2

1.1, 1.6, 1.7
2.1 , 2.4-2.6,
3.2, 4.1-4.6
5.3-5.4

3

1.1-1.7
3.1

วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้ นคว้ า การ
นําเสนอรายงาน
การทํางานกลุม่ และผลงาน
การอ่านและสรุปบทความ
การส่งงานตามที่มอบหมาย
การเข้ าชันเรี
้ ยน
การมีสว่ นร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชันเรี
้ ยน

สัปดาห์ ท่ ี สัดส่ วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
4
10 %
8
25 %
12
10 %
16
25 %
ตลอดภาค
การศึกษา

20 %

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
พนิดา พานิชกุล(2553) . ความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศและการจัดการ เคทีพี คอมพ์ แอนด์
คอนซัลท์, กรุงเทพฯ :
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
จตุชยั แพงจันทร์ .(2550). Master in Security. นนทบุรี: ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบวิ เตอร์ เซ็นเตอร์ .
เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia, google คําอธิบายศัพท์
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา ได้ จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ ดงั นี ้
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจารย์ผ้ สู อนได้ จดั ทําเป็ นช่องทางการสื่อสารกับ
นักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
กิจกรรมการปรับปรุงการสอน ประกอบด้ วย การพัฒนาเอกสารตําราให้ ได้ มาตรฐานและมี
เนื ้อหาที่ทนั สมัย ตลอดจนการจัดสัมมนาเทคนิคและวิธีการสอน เช่น การจัดโฟกัสกรุ๊ป การวิจยั ในและ
นอกชันเรี
้ ยน เพื่อนํามาปรับใช้ ให้ เข้ ากับเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรี ยนรู้ ในวิชา ได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมใน
วิชาดังนี ้
- การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ม ตรวจผลงานของนัก ศึก ษาโดยอาจารย์ อื่น หรื อ
คุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
ควรมีการปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานของ
หลักสูตรที่กําหนดไว้ และควรเปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่ องของความรู้
จากประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ ้น
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