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รหัสวิชา 3653604
ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับระบบสารสนเทศ
Information Systems Security

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
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คานา
รายละเอี ย ดรายวิช า 3653604 ความมั่ น คงปลอดภั ย ส าหรั บ ระบบสารสนเทศ (Information
Systems Security) มุ่งเน้ น ให้ ผู้ เรีย นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความมั่น คงปลอดภั ยของสารสนเทศ
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ เทคโนโลยีและเครื่องมือรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมระบบ บุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การบริหารโครงการความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อผู้ เรีย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี และ
การศึกษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง เพื่ อให้ ผู้ เรียนได้ แนวทางในการจัด การเรียนรู้ทฤษฎี และกรณี ศึก ษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้
ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้
ในอนาคตได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
1
2
2
3
10
23
24

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3653604
ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับระบบสารสนเทศ
Information Systems Security
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
23 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ เทคโนโลยีและ
เครื่องมือรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การ
จัดการความเสี่ ยงและการควบคุมระบบ บุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การบริห าร
โครงการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
3. เพื่อให้ ผู้ เรีย นมี ความรู้ความเข้าใจในด้ านกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงภัยที่เกิดขึ้นของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยสาหรับระบบ
สารสนเทศในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
3. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการจัดการด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ
4) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาทราบถึ ง กฎหมายและจริ ย ธรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความมั่ น คงปลอดภั ย ของ
สารสนเทศ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ เทคโนโลยีและเครื่องมือรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมระบบ บุคลากรและความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ การบริหารโครงการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
Information security; law and ethics in information security; information security
technology and tools; information security management; risk management and systems
control; security personnel; information security project administration.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะรายเพื่อทบทวน
ความรู้ความเข้าใจให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ ป ระจ ารายวิช า ประกาศเวลาให้ ค าปรึกษาผ่ านเว็บ ไซต์ การนัด หมายผ่ านไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหารายวิชาในแต่ละสัปดาห์ตามความเหมาะสม
เช่น การเป็นผู้ดูแลระบบที่มีจริยธรรมและมีจรรยาบรรณ การไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง การ
อ้างอิงงานของผู้ที่ไป การไม่ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา การไม่สร้างข้อมูลที่เป็นเท็จ เป็นต้น
(2) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) การปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา การติดตามงาน การ
จั ด การงาน การส่ ง งาน การรายงานผลการท างาน ตลอดจนการแต่ ง กายที่ เป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่ของตน
สาหรับการเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ดี
(5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
แล้ ว มีก ารลงข่าวต่าง ๆ งานวิจั ย บทความวิจัย บทความวิช าการที่ ได้รับ การตีพิ ม พ์ สื่ อ อิเล็ กทรอนิก ส์
อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมด้วยการเสริมแรงที่เหมาะสมกับผู้ศึกษา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การพัฒนาตนเองตามหน้าที่ และส่งเสริมความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
(6) จั ดกิ จ กรรมส่ งเสริม คุ ณ ธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อ งนั กศึ กษาที่ ท าดี ท าประโยชน์ แ ก่
ส่วนรวม มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ ใส่ใจต่อตนเองและผู้อื่น เป็นต้น
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1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมิ น จากการการตรงต่ อ เวลาของนั ก ศึก ษาในการเข้ าชั้ น เรีย น การส่ งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย พร้อมสังเกตพฤติกรรมการทางาน
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกาหนด
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นาผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
(4) วัดและประเมินจากความมีน้าใจในการช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน การช่วยแนะนาในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิ เคราะห์ ปั ญ หา เข้ าใจ และอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง รวมทั้งการนาไปประยุกต์
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ ในแนวกว้างของสาขาวิช าที่ศึกษาเพื่อให้ เล็ งเห็ น การเปลี่ ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาด้านต่างๆ
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิด และเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้ วิธีส อนแบบการเขีย นโครงสร้างความคิ ด โดยอาศั ยทั ก ษะและเทคนิ ค การสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่ งกลุ่มศึกษาประเด็น ต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
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เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ต่าง ๆ ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงาน ให้นักศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ และการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอนกาหนดไว้
(5) ใช้วิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายงานตามใบงานที่กาหนด และให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนในการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะ
กระบวนการคิด และการสรุปความ หลังจากนั้นให้จัดทาเป็นรายงานส่งผู้สอน และนาเสนอผลงาน โดยมี
ผู้สอนคอยแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง
(6) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
คาสอนชุดวิชาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ ตารา เอกสาร
และแหล่งการเรียนรู้ที่แนะนาไว้ตามหัวข้อที่กาหนด และนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์
เป็นรายงานส่งผู้สอน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลการวิเคราห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากแบบฝึกปฏิบัติ เอกสารการสั่งงาน
การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ และแบบทสอบระหว่างภาค ปลายภาค
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการทดสอบระหว่างภาค
(3) วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการจัดทารายงาน
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้นตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้ าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง

5

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
(2) ใช้ วิธีส อนแบบการเขีย นโครงสร้างความคิ ด โดยอาศั ยทั ก ษะและเทคนิ ค การสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่ งกลุ่มศึกษาประเด็น ต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ต่างๆ ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
(3) ใช้ วิ ธี ส อนแบบอุ ป นั ย โดยใช้ ทั ก ษะและเทคนิ ค การสอนจากรายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
นักศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้นักศึกษาค้นพบสาระที่สาคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
แจ่มชัด
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลจากการนาเสนอรายงานในหลากหลายรูปแบบ การแสดงความคิดเห็นต่อ
การนาเสนองานของเพื่อนร่วมชั้น การรับฟังคาแนะนาจากการอาจารย์ที่ปรึกษา
(2) วัดและประเมินผลจากการวิเคราห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาหรือสนใจ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทย และภาษา
ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อื่น
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นรายงานได้
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
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(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้ วิธีส อนแบบการเขีย นโครงสร้างความคิ ด โดยอาศั ยทั ก ษะและเทคนิ ค การสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่ งกลุ่มศึกษาประเด็น ต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึ กษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ต่าง ๆ ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
(4) ใช้ วิธี ส อนแบบระดมพลั งความคิ ด จากกรณี ศึ ก ษาร่ ว มกั บ วิ ธีส อนแบบร่ ว มมื อ ร่ว มใจ โดย
มอบหมายใบงานให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วย การสังเกตการวิเคราะห์การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การ
สรุปความ ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองประกอบเพิ่มเติม
(5) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มี ป ฏิสั มพั น ธ์กับ สิ่งแวดล้ อมและบุคคล มีส่ ว นร่ว มทางกายและมีโอกาสเคลื่ อนไหวร่างกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น หรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนสมมติขึ้น
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในที มการทางาน การยอมรับในข้อผิดพลาด
และความสาเร็จของเพื่อนร่วมงาน
(2) วัดและประเมินผลจากการนาเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
(3) วัดและประเมินผลจากการเป็นผู้ตามในการร่วมอภิปรายการทางาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
(1) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(2) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มี ป ฏิสั มพั น ธ์กับ สิ่งแวดล้ อมและบุ คคล มีส่ ว นร่ว มทางกายและมีโอกาสเคลื่ อนไหวร่างกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น หรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนสมมติขึ้น
(3) กาหนดให้ผู้เรียนทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(3) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น อิ น เทอร์ เน็ ต ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงปลอดภั ย ส าหรั บ ระบบสารสนเทศใน
ชีวิตประจาวันและในองค์กร
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญใน
การจัดทารายงาน
(2) วัดและประเมินจากการสืบค้น เทคนิคภาษา การนาเสนอตามหลักแนวคิด ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายงานวิจัยที่ได้นาเสนอในชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้น อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
- ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและระบบเครือข่าย
- องค์ประกอบของความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
- แนวคิดหลักของความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศในชีวิตประจาวันและในองค์กร
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในชีวิตประจาวันและในองค์กร
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษาสามารถสื่อสารแบบสองทางและแบ่งงานภายในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผู้สอนแนะนาตนเอง แนะนา
1. ตารา/เอกสาร
ลักษณะวิชา เนื้อหาวิชาและการ
ประกอบการ
ประเมินผล
เรียน
2. ผู้สอนบรรยาย สาธิต ปฏิบตั ิ
2. ใบงานหรือใบ
3. ผู้สอนตั้งคาถาม เพื่อตอบข้อ
ความรู้
ซักถามร่วมกัน
3. สื่อมัลติมีเดีย/
4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปราย
การนาเสนอด้วย
สรุป เนื้อหา
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1, 7

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

2

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
ภัยคุกคามและช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
- ภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
- ช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ รวมถึงตระหนักถึงการไม่เป็นสาเหตุของภัย
คุกคามและช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามและช่องโหว่ในระบบ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
ป้องกันภัยคุกคามและช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผู้สอนบรรยาย
1. ตารา/เอกสาร
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้น
ประกอบการ
และศึกษาภัยคุกคามและช่อง
เรียน
โหว่ในระบบคอมพิวเตอร์และ
2. ใบงานหรือใบ
อินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์
ความรู้
3. การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 3. สื่อมัลติมีเดีย/
นาเสนอ การเตรียมความพร้อม
การนาเสนอด้วย
ในรูปแบบที่จะนาเสนอ
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่างภัย
คุกคามและช่อง
โหว่ในระบบ
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1, 5, 6, 7

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

3

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านภัยคุกคามและช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต
การโจมตีและมัลแวร์
- การโจมตีในระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
- มัลแวร์
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ รวมถึงตระหนักถึงการไม่เป็นสาเหตุของการ
โจมตีและมัลแวร์
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโจมตีและมัลแวร์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเพื่อนาไป
ป้องกันความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

7. สื่อสังคมออนไลน์

3

1. ผู้สอนบรรยายหัวข้อเนื้อหาที่
กาหนด
2. ผู้สอนทบทวนความเข้าใจของ
ผู้เรียน โดยเลือกสุ่มจากผู้เรียน
3. ผู้สอนเตรียมตัวอย่างกรณีศึกษา
ภัยคุกคาม ช่องโหว่ การโจมตี
และมัลแวร์ มาเพื่ออภิปรายใน
ชั้นเรียน
4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

1, 2, 6, 7

4 (1)
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

4

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการโจมตีและมัลแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
- ความปลอดภัยของซอต์ฟแวร์และสารสนเทศ
- ข้อมูลส่วนบุคคล
- การควบคุมการเข้าถึง
- การพิสูจน์ตัวตน
- การกาหนดสิทธิ์
- การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ รวมถึงตระหนักถึงความสาคัญของการใช้งาน
โปรแกรมลิขสิทธิ์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเพื่อนาไป
ประยุกต์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผู้สอนบรรยาย
1. ตารา/เอกสาร
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้น
ประกอบการ
และศึกษาการรักษาความมั่นคง
เรียน
ปลอดภัยของสารสนเทศจาก
2. ใบงานหรือใบ
เว็บไซต์ แล้วนามาอภิปรายใน
ความรู้
ชั้นเรียน
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1, 2, 6, 7

4 (1)
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

5

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
- ไฟร์วอลล์
- ระบบตรวจจับการบุกรุก
- ซอร์ฟแวร์ป้องกันไวรัส
- ระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์
อย่างถูกต้องในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมและ
เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
- นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ที่เรียนมาทาแบบทดสอบย่อยได้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 5, 6, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

4 (1)
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

6

ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ได้
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เรียนมาทาแบบทดสอบย่อย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถเลือกใช้โเทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใน
ระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
- นักศึกษาสามารถนาเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับการเลือกใช้งาน
เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ได้
เทคนิคการเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับ
- การเข้ารหัสข้อมูล
- ระบบรหัสลับ
- อัลกอริทึมในการเข้ารหัส
- โปรโตคอลรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารข้อมูล
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับ
และความสาคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเข้ารหัสลับและ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 5, 6, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

ถอดรหัสลับ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และเทคนิคการเข้ารหัสลับและ
ถอดรหัสลับได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคนิคการเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับได้อย่าง
เหมาะสม
7-8 เครื่องมือในการเข้ารหัส
- PKI (Public Key Infrastructure)
- ลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature)
- ใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificate)
- ระบบการเข้ารหัสแบบผสม (Hybrid Cryptography System)
- การโจมตีระบบรหัสลับ
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือในการเข้ารหัส

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ 6. เครือข่าย
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
อินเทอร์เน็ต
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
7. สื่อสังคมออนไลน์
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

6

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 3, 6, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

9

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การใช้เครื่องมือในการเข้ารหัสได้อย่าง
เหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการเข้ารหัสได้อย่างเหมาะสม
การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมระบบ บุคลากร และความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ
- การระบุความเสี่ยง
- ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
- การควบคุมความเสี่ยง
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้ดูแลระบบในการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมระบบ บุคลากร และความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ 6. เครือข่าย
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
อินเทอร์เน็ต
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
7. สื่อสังคมออนไลน์
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 3, 4, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

10

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ควบคุมระบบ บุคลากร และความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมระบบ
บุคลากร และความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ พร้อมสรุปผลและ
อภิปรายผลจากการวิเคราะห์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ระบบ บุคลากร และความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศได้
ความปลอดภัยของข้อมูล
- แนวทางในการดาเนินงานความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
- การวางแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
- กระบวนการวางแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
- แผนรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้ดูแลระบบในการเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
7. สื่อสังคมออนไลน์
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 3, 4, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

11

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมสรุปผลและ
อภิปรายผลจากการวิเคราะห์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูลได้
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
- การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดจากความเสียหายในระบบ
คอมพิวเตอร์
- แผนฟื้นฟูจากความเสียหายจากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
- แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในถานการณ์คับขัน
- ความแตกต่างระหว่างแผนงานแต่ละอย่าง
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของผลกระทบทางธุรกิจที่มาจาก
การขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัย

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
มอบหมายให้สืบค้น
ออนไลน์
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ 6. เครือข่าย
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
อินเทอร์เน็ต
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
7. สื่อสังคมออนไลน์
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 3, 4, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

12

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ของสารสนเทศ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดจาก
ความเสียหายในระบบคอมพิวเตอร์ และแผนงานรองรับในแต่ละ
สถานการณ์ได้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดจากความเสียหาย
ในระบบคอมพิวเตอร์ และแผนงานรองรับในแต่ละสถานการณ์ได้
พร้อมสรุปผลและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดจากความ
เสียหายในระบบคอมพิวเตอร์ได้
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
- การใช้เครื่องมือในการจัดการด้านความปลอดภัย
- นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและความสาคัญ
- นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเฉพาะระบบ
- ขั้นตอนการจัดทาและนานโยบายไปใช้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

มอบหมายให้สืบค้น
ออนไลน์
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ 6. เครือข่าย
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
อินเทอร์เน็ต
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
7. สื่อสังคมออนไลน์
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

8

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
1. ตารา/เอกสาร
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
ประกอบการ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
เรียน
วัดผลและประเมินผล แนะนา 2. ใบงานหรือใบ
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
ความรู้

1, 2, 3, 4, 7

4 (1)
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ พร้อมสรุปผลและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศได้
ระบบความมั่นคงปลอดภัยสาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- มาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
- องค์ประกอบของส่วนงานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
- การจัดสรรบุคคลากรของส่วนงานความมั่นคงปลอดภัย
- การจัดวางส่วนงานความมั่นคงปลอดภัยในองค์กร

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
1. ตารา/เอกสาร
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
ประกอบการ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
เรียน
วัดผลและประเมินผล แนะนา 2. ใบงานหรือใบ
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
ความรู้

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1, 2, 3, 4, 7

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

14

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัยสาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัย
สาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การดาเนินงานของระบบความมั่นคง
ปลอดภัยสาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร พร้อมสรุปผลและ
อภิปรายผลจากการวิเคราะห์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยสาหรับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้
จรรยาบรรณและจริยธรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
- หน่วยงานในวิชาชีพไอทีละจรรยาบรรณ
- คุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

จานวน
ชั่วโมง

12

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1, 5, 6, 7

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

15

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการขาดจรรยาบรรณ
และจริยธรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ พร้อมสรุปผล
และอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
- อาชญากรรมและภัยที่เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์
- นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ
- นโยบายและกฎหมายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายที่

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์

2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 3, 4, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

23

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)

- การเข้าเรียน และ
คุณธรรม
การส่งงานตรงเวลา จริยธรรม
- การมีส่วนร่วมในชั้น (1) – (7)
เรียน
- การมอบหมายงานให้
นักศึกษาทาทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว

วิธีการประเมิน

1. วัดและประเมินผลจากการตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน และการ
ส่งงานตามระยะเวลาที่กาหนด
2. วัดและประเมินผลจากการมีวินัย ความ
รับผิดชอบและความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษา ในการส่งงานตามกาหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
และการแก้ไขงานที่บกพร่องโดยไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจากความมีน้าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนรวมถึงแนะนาใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
- การมอบหมายงาน ความรู้
1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์องค์
- การทดสอบย่อย
(1) – (6)
ความรู้ของนักศึกษาจากการทดสอบย่อย
- แบบฝึกหัด
(8)
แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
- แบบฝึกปฏิบัติ
และการนาเสนอรายงาน
- การนาเสนอรายงาน
2. วัดและประเมินจากการทบทวนเนื้อหาที่
- การสอบปลายภาค
เรียนและสรุปองค์ความรู้ โดยการ
ทดสอบย่อย
3. วัดและประเมินจากการทบทวนเนื้อหาที่
เรียนและสรุปองค์ความรู้ โดยการสอบ
ปลายภาค
- มอบหมายงานให้
ทักษะทางปัญญา 1. วัดและประเมินจากการนาเสนองานที่
นักศึกษาวิเคราะห์ (1) – (4)
ได้รับมอบหมาย
แสดงความคิดเห็น
2. วัดและประเมินจากการแสดงความ
และการร่วม
คิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
อภิปรายในชั้นเรียน
3. วัดและประเมินจากงานกลุ่มตามที่ได้รับ
- การนาเสนอรายงาน
มอบหมาย
- การนาเสนอ
ทักษะ
1. วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบ
ความก้าวหน้าและ ความสัมพันธ์
ร่วมมือ
งานที่ได้รับ
ระหว่างบุคคล

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
5

1-15

10

5 และ
10

25

16

30

1-15

10

1-15
8-12
1-15

10
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กิจกรรม
มอบหมายทั้งที่เป็น
งานกลุ่มและงาน
เดี่ยว
- การติดตาม การคิด
การวิเคราะห์ และ
การนาเสนอรายงาน
ประเด็นสาคัญด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
สาหรับระบบ
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)

และความ
รับผิดชอบ
(1)
(4) – (5)
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) – (4)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15

2. วัดและประเมินจากผลการค้นคว้า การ
ตอบโจทย์
3. วัดและประเมินจากประสานงานกัน
13-15
ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม รวมถึงการรายงาน
ผล และนาเสนอผลงานกลุ่ม
1. วัดและประเมินจากผลการติดตาม การ
1-15
วิเคราะห์ และนาเสนอรายงานที่ได้รับ
มอบหมายในด้านระบบสารสนเทศ
2. วัดและประเมินจากผลการค้นคว้า
เทคนิคการนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ โดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม
3. วัดและประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อมูล และเหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
นาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้น
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

10

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ. (2560). ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับระบบสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: เอ็ม
แอนด์เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2553). ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร:
เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
จตุชัย แพงจันทร์ และอนุโชต วุฒิพรพงษ์. (2551). เจาะระบบ Network 2nd Edition.
กรุงเทพมหานคร: ไอดีซีฯ.
Jan L. Harrington. (2005). Network Security: a Practical Approach. California: Elsevier.
Tara M. Swaminatha and Elden R. Charles. (2003). Wireless Security and Privacy.
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักและแนะนาให้
ผู้เรียนทาการค้นคว้าหรือทาความเข้าใจปลีกย่อยด้วยตนเอง
- การสอนควรเน้ น การได้ ม าซึ่ ง ทฤษฎี แ ละกฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ในเชิ ง วิ เคราะห์ และชี้ ใ ห้ เห็ น
ความสั มพั น ธ์ร ะหว่างทฤษฎี กับ ปรากฏการณ์ ต่ าง ๆ เพื่ อ ท าการทดลองปฏิ บั ติ การจริงและมี โอกาสใช้
เครื่องมือด้วยตนเอง
- การสอนควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อทาให้ ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการเรียนรู้ การนาเสนอและการอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีสาสนเทศในการสื่อสารกับผู้อื่น
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนั กศึก ษาโดยอาจารย์ท่ านอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรียนรู้ของนัก ศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
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