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หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   :  หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Science program in Cybersecurity Management 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Master of Science (Cybersecurity Management) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)     :  วท.ม . (การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)    : M.S. (Cybersecurity Management) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา  
 มุงผลิตมหาบัณฑิตทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ที่มีความรูความสามารถโดยอยูบนพื้นฐาน
ของการคิดอยางเปนระบบ การคิดเชิงสรางสรรคและการคิดเชิงยุทธศาสตรเพื่อสรางความเปนผูนําดานนวัตกรรม
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร และการประยุกตใช เพื่อตอบสนองตอความตองการขององคการท้ังภาครัฐและเอกชน 
สังคม และประเทศชาติ  อยางมีธรรมาภิบาล โดยใหความสําคัญดานคุณภาพเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
 
ความสําคัญ 
 เนื่องดวยการบริหารจัดการและพัฒนาองคกรในยุคสมัยใหมกาวสูเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารกลายเปนปจจัยพื้นฐานในการทําธุรกรรมระหวางกัน  ซึ่งความกาวหนาทางเทคโนโลยีใน
ดานตางๆ ในปจจุบัน ไมวาจะเปน อินเทอรเน็ต ระบบคลาวด อุปกรณสื่อสารพกพาสมัยใหม และสื่อสังคมออนไลน 
ลวนมีบทบาทที่สําคัญตอการปรับตัวและสรางความยั่งยืนขององคกรในการนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดภายใตการ
จัดความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ  นั่นเพราะเทคโนโลยีใดๆ ที่เกิดข้ึน มีสวนเก่ียวของที่ใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอ้ือให
เกิดภัยคุกคามใหมๆ หรือเกิดการกออาชญากรรมทางไซเบอรที่สามารถกอใหเกิดความเสียหายท้ังในระดับปจเจก
บุคคลและระดับชาติ เปนผลใหรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพิจารณาใหมีกฏหมายท่ีวาดวยการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติข้ึนมา อีกทั้งในประเด็นความมั่นคงปลอดภัยทางโลกไซเบอรยังเปนหนึ่งในวาระท่ี
สําคัญสําหรับยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐและเปนโครงการเรงดวนดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน 
ICT ในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 ดวยอีก
เชนกัน ดวยเหตุนี้การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรจึงเปนแนวทางสําคัญในการปกปอง ตรวจจับ 
แกไข และ กูคืน เพื่อตอบสนองตอภัยคุกคามและสถานการณที่เกิดข้ึน  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร จึงมีเปาหมายท่ีจะผลิตบุคลากรที่มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหมี
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ศักยภาพในการคิดริเร่ิม คาดการณ บริหาร และสรางสรรคสิ่งใหมใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคมดิจิทัลและ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ซึ่งผูที่สําเร็จโครงการปริญญาโทนี้จะสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชพัฒนาการวางนโยบาย และวางแผนดานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร และ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางลึกซึ้ง ทั้งดานการวิจัย และสามารถปฏิบัติงานในระดับผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาได 
นอกจากนี้ ผูสําเร็จโครงการศึกษาปริญญาโทจะมีพื้นฐานความรูทางการวิจัยท่ีดี และสามารถใชศึกษาโครงการพัฒนา
ตางๆ ในการศึกษาทางวิชาการระดับสูงย่ิงข้ึนตอไปไดในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหมที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถการบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองกับความตองการของภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งจะสนับสนุนใหสรางโอกาสและมีศักยภาพ ในการแขงขันในสังคมดิจิทัลและไซเบอรไดอยางเขมแข็ง 
 2. เพื่อมุงเนนการเพิ่มพูนทักษะและความรู ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
ใหแกนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหมทั้งจากภาครัฐและเอกชน ใหสามารถนําไปใชในการบริหารและการ
ดําเนินงานขององคกรใหกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานไซเบอร จากสภาวะทางสังคม การเมือง และ
เทคโนโลยีสมัยใหม 
 3. เพื่อการพัฒนาอาชีพใหแกมหาบัณฑิต โดยมีประสบการณเรียนรูในการปฏิบัติงานจริง และได
ประกาศนียบัตรวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรในระดับสากล 
 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เปยมดวย คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมถึงจิตสํานึกในการ
ดําเนินกิจการในหนาที่ที่ดี (Governance) โดยมุงหวังท่ีจะตอบสนองความตองการและรวมรับผิดชอบตอสังคม 
 5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพอิสระหรือจัดต้ังบริษัท/สถาบันใหบริการดานการ
ฝกอบรม (Training Center) รวมไปถึงการเปนที่ปรึกษาเฉพาะทาง เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศความมั่นคงปลอดภัย 
(IT Security Consultant) ใหกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนไดดวยตนเองในอนาคต 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันจันทร – วันศุกร       เวลา  17.00 - 21.00  น.   หรือ 
   วันเสาร – วันอาทิตย      เวลา  09.00 - 17.00  น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีในสาขาวิชา Computer engineering, Computer science, 
Information technology, Business computer จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง ; หรือ สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีในสาขาอื่นๆที่ผานวิชาทางดาน
คอมพิวเตอร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ; หรือ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร และตองมีการเรียน
วิชาพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอรไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล  เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
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 4. ไมเปนคนวิกลจริต 
 5.  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา  2  ป 
 3. ใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืนตามที่คณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแตละ
รายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น   จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่
ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ 
Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 
Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน   ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเย่ียม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
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    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก    2.0 
    F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก 2 
   1.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ  และไดสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนด
ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   1.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
   1.3  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 

     1.3.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-
Journal Citation Index (TCI) หรือ 
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     1.3.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา  

     1.3.4  นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือ
โปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไมอยู ในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา         
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง           

 2. แผน ข  
   2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู

ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐาน
ความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน
ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

       2.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
       2.3 ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจาก 2 

ลักษณะ ดังนี้ 
     ลักษณะที่ 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอที่
ประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือโปสเตอร และบทความฉบับ
สมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

     ลักษณะที่ 2  เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่ง
เปนการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา
คัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจากคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองผลงานซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมตํ่ากวา 3 คน โดยมีกรรมการจาก
ภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

   2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา      
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  

 
โครงสรางหลักสูตร  
 1.  แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร 36  หนวยกิต 
    1)   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)   หมวดวิชาบังคับ        15 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก                   9 หนวยกิต 
    4) หมวดวิทยานิพนธ         12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ       15 หนวยกิต 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017 
 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 7 

    3)  หมวดวิชาเลือก       15 หนวยกิต 
    4)  การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 
    5)  การสอบประมวลความรู       0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ
คัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  
มีดังตอไปนี้ 
                                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
        (English for Graduate Studies)   
ITE  142     เครือขายคอมพิวเตอรเบ้ืองตน       3(3-0-6) 
   (Introduction to Computer Network) 
ITE  232  การจัดการระบบฐานขอมูลสําหรับองคกร    3(2-2-5) 
      (Database Management Systems for Organization)        
ITE  233     การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ    3(2-2-5) 
   (Information System Analysis and Design) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ   
  แผน ก แบบ ก 2   และแผน ข  เรียนวิชาบังคับทุกวิชา รวม 15 หนวยกิต   
   แผน ก แบบ ก 2       จํานวน    15  หนวยกิต 
   แผน ข                            จํานวน    15  หนวยกิต 
CSM  601  ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร       3(3-0-6) 
   (Cybersecurity) 
CSM  603  การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และความเสี่ยงองคกรวิสาหกิจ   3(3-0-6) 
   (Enterprise Information Security and Risk Management) 
CSM  605  มาตรฐานและกรอบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Information Security Standards and Frameworks) 
CSM  607  การตรวจสอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร   3(3-0-6) 
   (Cybersecurity Audit and Assessment) 
CSM  609  การวิจัยและพัฒนาทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร   3(3-0-6) 
   (Research and Development for Cybersecurity Management) 
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 3. หมวดวิชาเลือก   
  แผน ก แบบ ก 2  เลือกเรียน 3 วิชา 9 หนวยกิต   แผน ข เลือกเรียน 5 วิชา  15  หนวยกิต  จาก
กลุมวิชาตอไปนี้   
   แผน ก แบบ ก 2          จํานวน        9  หนวยกิต 
   แผน ข                      จํานวน    15  หนวยกิต 
CSM  620  กลยุทธเพื่อความเปนผูนําดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร   3(3-0-6)   
   (Strategic Leadership in Cybersecurity) 
CSM  622   การจัดการศูนยเฝาระวังและปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร   3(3-0-6) 
   (Managing Cybersecurity Monitoring and Operations Center) 
CSM  624  การเจาะและทดสอบระบบ        3(3-0-6) 
   (Ethical Hacking and Testing) 
CSM  626  การพัฒนาซอฟตแวรอยางปลอดภัย      3(3-0-6) 
   (Secure Software Development) 
CSM  628  การทํานิติคอมพิวเตอรดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร    3(3-0-6) 
   (Digital Forensic in Cybersecurity) 
CSM  630  ความมั่นคงปลอดภัยโครงขายคอมพิวเตอรข้ันสูง   3(3-0-6) 
   (Advanced Computer Network Security) 
CSM  632  ความมั่นคงปลอดภัยการประมวลผลแบบคลาวดและขอมูลขนาดใหญ   3(3-0-6) 
   (Cloud Computing and Big Data Security) 
CSM  664  สัมมนาวิชาการทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร   3(2-2-5) 
   (Seminar in Cybersecurity Management) 
CSM  695  หัวขอเฉพาะทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร   3(3-0-6) 
   (Selected Topic in Cybersecurity Management) 
 
 4. วิทยานิพนธ (แผน ก  แบบ ก 2) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)  
   แผน ก แบบ ก 2                        จํานวน    12  หนวยกิต 
   แผน ข                                  จํานวน      6  หนวยกิต 
CSM  696   การศึกษาคนควาอิสระ        6(0-12-6) 
    (Independent Study)  
CSM  697  การสอบประมวลความรู                                       0(0-0-0)                 
   (Comprehensive Examinations) 
CSM  699  วิทยานิพนธ                                  12(0-24-12) 
   (Thesis) 
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แผนการศึกษา   
ชัน้ปที่ 1

แผน ก แบบ ก 2 
(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ) 

แผน ข 
(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศกึษาที ่1 
CSM 601 ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร                  3(3-0-6) 
         (Cybersecurity) 
CSM 603  การจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ     3(3-0-6) 
         และความเส่ียงองคกรองคกรวิสาหกิจ     
 (Enterprise Information Security and Risk   
         Management) 
CSM 605 มาตรฐานและกรอบการจัดการความม่ันคง     3(3-0-6) 
         ปลอดภัยสารสนเทศ     
 (Information Security Standards and Frameworks) 
XXX xxx  วิชาเลือก                                   3(3-0-6)
         (Elective)   
                                          รวม   12  หนวยกิต

 
ภาคการศกึษาที ่2 

CSM 607  การตรวจสอบและประเมินความมั่นคง         3(3-0-6)
          ความปลอดภัยไซเบอร 
  (Cybersecurity Audit and Assessment) 
CSM 609  การวิจัยและพัฒนาทางการจัดการ            3(3-0-6) 
          ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร    
  (Research and Development in Cybersecurity  
          Management) 
XXX xxx  วิชาเลอืก                                   3(3-0-6) 
          (Elective) 
XXX xxx  วิชาเลอืก                                   3(3-0-6) 
          (Elective)   
                                          รวม   12  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
CSM 601 ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร                3(3-0-6) 
         (Cybersecurity) 
CSM 603  การจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ   3(3-0-6) 
         และความเส่ียงองคกรองคกรวิสาหกิจ     
         (Enterprise Information Security and Risk   
         Management) 
CSM 605  มาตรฐานและกรอบการจัดการความม่ันคง   3(3-0-6) 
          ปลอดภัยสารสนเทศ     
  (Information Security Standards and Frameworks) 
XXX xxx  วิชาเลือก                                 3(3-0-6) 
          (Elective)   
                                        รวม   12  หนวยกิต

 
ภาคการศกึษาที ่2 

CSM 607  การตรวจสอบและประเมินความมั่นคง       3(3-0-6) 
          ความปลอดภัยไซเบอร      
          (Cybersecurity Audit and Assessment)                 
CSM 609  การวิจัยและพัฒนาทางการจัดการ           3(3-0-6)
          ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร     
  (Research and Development in Cybersecurity  
          Management) 
XXX xxx  วิชาเลอืก                                 3(3-0-6) 
          (Elective) 
XXX xxx  วิชาเลอืก                                 3(3-0-6) 
          (Elective)   
                                        รวม   12  หนวยกิต 
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ชัน้ปที่ 2
แผน ก แบบ ก 2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ) 
แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศกึษาที ่1 

CSM 699  วิทยานิพนธ                              6(0-18-9)   
          (Thesis)                                  
 
 
 
 

รวม  6  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
CSM 699  วิทยานิพนธ                               6(0-18-9)  
          (Thesis)                                  

          รวม  6  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
XXX xxx  วิชาเลือก                                 3(3-0-6) 
          (Elective) 
XXX xxx  วิชาเลือก                                 3(3-0-6) 
         (Elective) 
CSM 697 การสอบประมวลความรู                    0(0-0-0) 
         (Comprehensive Examination) 

     รวม  6  หนวยกิต  
 

ภาคการศกึษาที ่2 
CSM 696   การศึกษาคนควาอิสระ                   6(0-12-6) 
    (Independent Study) 

    รวม  6  หนวยกิต
    
คําอธบิายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENG  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อทําความเขาใจเร่ืองที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เปนทั้ง
ศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือ
ตําราท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 Develop English language skills with an emphasis on reading comprehension, and academic writing 
to supplement student’s ability to read and understand technical as well as non – technical English. Course 
materials will include newspaper and journal articles as well as textbooks which are relevant to student’s 
field of study.     
 
ITE  142     เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน       3(3-0-6) 
   (Introduction to Computer Network) 
 ความรูทั่วไปเก่ียวกับเครือขายคอมพิวเตอร แบบจําลองเครือขาย สัญญาณและการสงสัญญาณ การ
มัลติเพล็กซ สื่อที่ใชในการสงสัญญาณ การสวิตชชิ่ง การตรวจจับและแกไขขอผิดพลาด เครือขายแบบใชสายและ
เครือขายแบบไรสาย อุปกรณสําหรับเครือขาย ไอพี โปรโตคอลทีซีพี โปรโตคอลยูดีพี โปรโตคอลในแอพพลิเคชันเล
เยอร การออกแบบเครือขายและความมั่นคงของเครือขาย 
 Introduction to data communication and networking, network model (OSI and TCP/IP model), signal  
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and transmission, multiplexing, transmission media, switching, error detection and correction, LAN and wireless 
LAN, networking devices, internet protocol (IP), transmission control protocol (TCP), user datagram protocol 
(UDP), application layer protocol, network design and network security. 
 
ITE  232  การจัดการระบบฐานขอมูลสําหรับองคกร    3(2-2-5) 
   (Database Management Systems for Organization) 
 การสรางแบบจําลองขอมูลโดยใชความสัมพันธเอนทิตีรุน (ER)การปรับปรุงความสัมพันธเอนทิตีรุน 
(EER)แบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธและขอ จํากัด ของฐานขอมูลเชิงสัมพันธการอางอิงการทํางานและบรรณทัดฐาน
สําหรับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เทคนิคการควบคุมภาวะพรอมกัน XML: Extensible Markup Languageภาษาของ
แบบสอบถามที่มีโครงสราง  ภาษากระบวนการและโครงสรางภาษาของแบบสอบถาม:ความรูพื้นฐานของ PL / SQL
การควบคุมโครงสรางคอลเลกชันและระเบียน, PL/SQL cursor, procedure, function and packageจัดการ
ขอผิดพลาดของ PL / SQL และ โปรแกรมยอย 
 Data modeling using the Entity-Relationship (ER) model, the enhanced Entity-Relationship (EER) 
model, the relational data model and relational database constraints; functional dependencies and 
normalization for relational databases, concurrency control techniques, Extensible Markup Language(XML), 
Structured Query Language(SQL), procedural language  and Structured Query Language(SQL) : fundamentals of 
PL/SQL control structures, collections and records, PL/SQL cursor, procedure, function and package, handling 
PL/SQL errors, subprograms applications by using modern software tools, issues in database integrity, error 
recovery and concurrency control, database security, database management will be discussed. 
 
ITE  233     การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ    3(2-2-5) 
   (Information System Analysis and Design) 
 สภาพแวดลอมการพัฒนาระบบตนกําเนิดของซอฟแวรการจัดการโครงการระบบขอมูลระบุและการเลือก
โครงการการพัฒนาระบบการเร่ิมตนและการวางแผนโครงการพัฒนาการกําหนดความตองการของระบบโครงสราง
ของระบบกระบวนการโครงสรางความตองการของระบบลอจิกโครงสรางความตองการขอมูลระบบออกแบบ
ฐานขอมูลการออกแบบการเชื่อมตอและการเสวนาขอกําหนดการออกแบบ การนําระบบใชงานการดูแลรักษาระบบ
สารสนเทศ 
 A systems development environment,  origins of software,  managing the information systems 
project,  identifying and selecting systems development projects,  initiating and planning development projects,  
determining system requirements,  structuring system process requirements,  structuring system logic 
requirements,  structuring system data requirements,  designing databases,  designing interfaces and 
dialogues,  design specifications, implementing systems,  maintaining information systems. 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ 
  แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข  เรียนวชิาบังคับทุกวิชา รวม 15 หนวยกิต   
 แผน ก แบบ ก 2         จํานวน    15  หนวยกิต 
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 แผน ข           จํานวน    15  หนวยกิต 
CSM  601  ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร          3(3-0-6) 
    (Cybersecurity) 
 ภาพรวมของสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารขอมูลและ
โครงขายคอมพิวเตอร แนวคิดความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การควบคุมการเขาถึง การพิสูจนทราบตัวตนและ
การกําหนดสิทธิ์เขาใช ผูโจมตีและซอฟตแวรที่เปนอันตราย จุดออนและภัยคุกคาม เทคนิคการเขารหัสและการซอน
พรางขอมูล ความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและโครงขาย ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและ
สภาพแวดลอม กฎหมายอาชญากรรมไซเบอรและการพิสูจนหลักฐานทางดิจิทัล 
 Overview of computer architecture and operating system, information technology, data communication 
and computer network, information security concepts, access control, authentication and authorization, 
attackers and malicious software, vulnerabilities and threats, cryptography and steganography techniques, 
computer and network security, physical and environmental security, and cyber-crime laws and digital 
forensics. 
 
CSM  603   การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและความเสี่ยงองคกรวิสาหกิจ   3(3-0-6) 
   (Enterprise Information Security and Risk Management) 
 พื้นฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดการ
จัดการความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและความเสี่ยงในองคกร การสํารวจบริบทพื้นฐานขององคกร เชน 
ขอกําหนดทั่วไป กฎเกณฑ ขอบเขตและขอจํากัด การวิเคราะหความเสี่ยง การจําแนกความเส่ียงขององคกร 
ทรัพยสิน จุดออน ภัยคุกคาม การประเมินความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การกักเก็บความเสี่ยง การหลีกเล่ียงความ
เส่ียง และการโอนถายความเสี่ยง การตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงทางความมั่นคงสารสนเทศ การทําความ
เขาใจองคกรและบริบทขององคกร การกําหนดขอบเขตของระบบจัดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ภาวะผูนํา การ
ใหความสําคัญ และนโยบาย การดําเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส การประเมิน การตรวจประเมิน
ภายใน การทบทวนของผูบริหาร ความไมสอดคลองและการดําเนินการแกไข การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 Introduction to risk management, IT risks standards, concepts of information security risk 
management (ISRM) in enterprise, enterprise context establishment: general considerations, basic criteria, scope 
and boundaries, risk analysis, risk identification, asset, vulnerabilities, threats, risk estimation, risk reduction, 
risk retention, risk avoidance, and risk transfer, information security risk monitoring and review. 
Understanding the organization and its context, determining scope of the information security management 
system (ISMS), leadership, commitment and policy, actions to address risks and opportunities, internal audit, 
management review, nonconformity and corrective action, continual improvement. 
 
CSM  605   มาตรฐานและกรอบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ           3(3-0-6) 
   (Information Security Standards and Frameworks) 
 มาตรฐานสากลที่เก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ไมวาจะเปน ระบบบริหารจัดการความ 
มั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ (ISO27001) แนวทางการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ  (ISO27002)  
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มาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย (ISO27005) ระบบมาตรฐานดานความปลอดภัยของขอมูล 
(ISO27006) การกํากับกิจการดวยธรรมาภิ-บาลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO38500) การบริหารความเสี่ยง 
(ISO31000) การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) ITIL NIST COBIT 5 และ COSO ERM แนวทางการปฏิบัติที่
ดีที่สุด กรอบงานและแนวนโยบาย การนํามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศไปประยุกตใชในองคกร 
แนวทางการบูรณาการมาตรฐานตางๆ รวมกัน กรณีศึกษาที่เก่ียวของ ประเด็นจริยธรรมและความเปนสวนตัว 
ทรัพยสินทางปญญา ระบบกฎหมายแพง (ดานการละเมิดผูอ่ืน) และกฎหมายอาญา ที่เก่ียวของ หลักเกณฑในการ
สรางขอกําหนดความมั่นคงปลอดภัยดานไซเบอร หนวยงานท่ีเก่ียวของในการออกกฎหมายและขอบังคับใช 
 Information security international standards e.g., information security management systems (ISO27001), 
code of practice for information security controls (ISO 27002), information security risk management ISO), 
accredited certification standard (ISO 27006), corporate governance for IT (ISO 38500), risk management (ISO 
31000), business continuity (ISO 22301), ITIL, NIST, COBIT 5, and COSO ERM, best practices, frameworks and 
guidelines, integrated approach, guideline to implement integrated standards and best practices. Nature of 
cybersecurity, ethic, and privacy issues, intellectual property, law and criminal law in cybersecurity, criteria for 
crafting cybersecurity policy, Organizations involved in the formulation of such laws and policies. 
 
CSM  607  การตรวจสอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร   3(3-0-6) 
   (Cybersecurity Audit and Assessment) 
 มาตรฐาน หลักปฎิบัติ และการดําเนินงานในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ การกํากับและบริหารงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวปฏิบัติสําหรับผูตรวจสอบ กระบวนการจัดเก็บ คนคืน โอนยาย 
และจัดการสารสนเทศที่เปนความลับ เทคนิคและวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบระบบสารสนเทศโดยใชวิธีการควบคุม
ภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) ระเบียบวิธีและเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติเพื่อตรวจสอบและ
รายงานประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการจัดการกับความเปล่ียนแปลงในภาวะฉุกเฉินบน
ระบบปจจุบัน 
 Standards, guidelines, and procedures for IS auditing, governance and management of IT, professional 
ethics and code of conducts, procedures used to store, retrieve, transport, and dispose of confidential 
information assets, Control Self-Assessment (CSA) IS auditing practices and techniques, risk management 
methodologies and tools, practices for monitoring and reporting of IT performance, processes for managing 
emergency changes to the production systems. 
 
CSM  609  การวิจัยและพัฒนาทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร   3(3-0-6) 
   (Research and Development for Cybersecuity Management) 
 หลักพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร เชน วิธีการวิจัยเชิง
พรรณนา การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงทดลอง ฯลฯ ลักษณะของการวิจัย การเลือกปญหา เทคนิคในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานวิจัย การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สรางนวัตกรรม จริยธรรมในการทําวิจัย 
 Principles of research and development methodology: descriptive research, survey studies,  
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experimental research, etc., research characteristics, research problem selection, data collection techniques, 
data analysis and presentation, a usage of application software for research, research and development for 
initiating innovation, and ethics in cybersecurity. 
 
 3. หมวดวิชาเลือก  
CSM  620  กลยุทธเพื่อความเปนผูนําดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร   3 ( 3 -0 -6 )
   (Strategic Leadership in Cybersecurity) 
 บทบาท ทักษะ และรูปแบบของผูนําดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร กลยุทธการจัดการปญหา การเปน
โคชและการสรางทีม เรียนรูวิธีการในการสรางทีม การพัฒนาทีมใหมีประสิทธิภาพการทํางาน รูปแบบกลยุทธตางๆที่
ถูกนํามาใชในองคกร การวิเคราะหและระบุสภาวะวิกฤตที่มีผลตอประสิทธิภาพการเปนผูนําดานความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร การนําพาทีมใหบรรลุเปาหมายสูงสุด กระบวนการคิดและการตัดสินใจ รูปแบบ 3D- discuss, debate and 
dialoague หลักการและกรอบการดําเนินงานสําหรับการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ และดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร และการตอบสนองตอธุรกิจ 
แนวทางการจัดทํา ประเมิน และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร 
 Leadership roles, skill and style, Leadership and communication, Strategic in problem solving, Coaching 
and team building, The constructs methodologies. Developing high performance team, Strategic models in 
organizations, Analyze and critique organizational cases to judge the impact of leadership and management 
on the success or failure of an organization, Lead teams to levels of peak performance, Thinking and 
decision making process,  The 3D model – discuss, debate and dialogue. Principles and frameworks for 
governance and management of enterprise IT, information security and cybersecurity governance; Practical 
guidelines for an effective establishment, Implementation, evaluation, and improvement of governance 
framework; Roadmap and continual improvement life cycle in achieving IT-related goals planning, enterprise 
goals, strategic governance objectives and business needs. 
 
CSM  622  การจัดการศูนยเฝาระวังและปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร   3(3-0-6)   
   (Managing Cybersecurity Monitoring and Operations Center) 
 เทคโนโลยีดานความมั่นคงปลอดภัยข้ันสูง การบริหารจัดการศูนยเฝาระวังและปฏิบัติการความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร กรณีศึกษาโดยสวนงานเฝาระวังและเตือนภัยจากศูนย การใหบริการดานความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร การเฝาระวังกิจกรรมในระดับองคกรและบริษัททั่วไป การเขียนบันทึกและวิเคราะหเหตุการณ การสืบและ
พิสูจนหลักฐานดิจิทัล การนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศูนยเฝาระวังและปฏิบัติการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
การเลือกใชเคร่ืองมือในการสรางความมั่นคงปลอดภัย การปฏิบัติตามขอกําหนดที่เก่ียวของทางอุตสาหกรรมและ
รัฐบาล การจัดการความตอเนื่องสําหรับภาวะอันตรายตอธุรกิจ การวางแผนการจัดการความตอเนื่องและความ
ทนทานตอภัยคุกคามไซเบอร ความตองการพื้นฐานเพื่อการจัดการเหตการณภัยคุกคามไซเบอร และการกูคืน การ
เรียนรูระบบที่ซับซอนของความสัมพันธระหวาง การจัดการวิฤต การกูคืน และการจัดการความตอเนื่อง 
 Advanced security technologies; cybersecurity monitoring and operations center management; cases 
from CSIRT (Computer Security Incident Response Team); cybersecurity services , activities monitoring for 
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office and enterprise-level operations, incident response, event logging and analysis, digital investigation and 
digital forensic; Technologies for prevention and incident response in cybersecurity monitoring and operations 
center, security tools selections, related industry and government rules compliance. Continuity management for 
disasters for Business; Concepts of crisis management; Continuity planning; Organization management for 
continuity, recovery and restoration; The requirements for adequate emergency event response to emergency 
disaster and business recovery; The complexity integration of crisis management, disaster recovery and 
organizational continuity. 
 
CSM  624  การเจาะและทดสอบระบบ        3(3-0-6) 
   (Ethical Hacking and Testing) 
 พื้นฐานการเจาะระบบอยางมีจรรยาบรรณ เชน การขออนุญาตอยางชัดเจนเพื่อสํารวจเครือขายและคนหา
จุดออนของระบบ การเคารพความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคลและบริษัท ข้ันตอนการโจมตีของนักเจาะระบบ 
เทคนิคเพื่อใชในการสแกนและโจมตีเครือขาย เชน การสอดสอง การสแกนเครือขาย และการระบุเปาหมาย 
วิศวกรรมสังคม มัลแวร เคร่ืองมือดักจับขอมูล วิทยาการรหัสลับ การเจาะระบบและเว็บแอป-พลิเคชัน การประเมิน
ชองโหวของระบบ วิธีการทดสอบเจาะระบบ (ทั้งแบบ black-box และ white-box) การสรางรายงานจากการทดสอบ
เจาะระบบ มาตรฐานวิธีการทดสอบความปลอดภัย เชน Open Source Security Testing Methodology Manual 
(OSSTMM) และ Open Web Application Security Project (OWASP) 
 Ethical hacking fundamentals: expressed permission to probe the network and attempt to identify 
potential system vulnerabilities; respecting the individual’s or company’s data privacy, methods of hackers, 
techniques to scan and attack a network such as reconnaissance, scanning network and enumeration 
techniques, social engineering, malware, sniffers, cryptography, systems and web application hacking, 
vulnerability assessment, penetration testing methodology (black-box and white-box), security assessment 
reporting, security testing methodologies such as Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM) 
and Open Web Application Security Project (OWASP) 
  
CSM  626    การพฒันาซอฟตแวรอยางปลอดภัย     3(3-0-6) 
   (Secure Software Development) 
 แนวคิดการรักษาความม่ันคงปลอดภัยใหกับซอฟตแวร แบบจําลองในการพัฒนาซอฟตแวรที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย สถาปตยกรรมซอฟตแวร การจําแนกขอมูลเชิงนโยบายเปนสวนๆ ระดับชั้นความลับของขอมูล การจัดทํา
เอกสารความตองการ หลักการออกแบบซอฟตแวรที่มีความมั่นคงปลอดภัย องคประกอบที่เก่ียวของในการออกแบบ 
แบบจําลองภัยคุกคาม เทคโนโลยีที่เลือกใช วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงปองกันและการควบคุม ขอกําหนดบรรทัดคําสั่ง
ของโปรแกรมและการกําหนดเวอรชัน การวิเคราะหบรรทัดคําสั่ง การประกันคุณภาพของซอฟตแวร การเสริมความ
แข็งแกรงใหกับซอฟตแวร การติดต้ังซอฟตแวรอยางปลอดภัย การประเมินภายหลังการใชงาน การตรวจสอบอยาง
ตอเนื่อง การบริหารจัดการความผิดปกติที่เกิดข้ึน และการเพิกถอนการใชงาน 
 Software security concepts, secure software development models, software architecture, policy 
decomposition, data classification, requirements documentation, secure design principle, design considerations, 
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threat modeling, technologies, defensive coding practices and controls, source code and versioning, code 
analysis, software quality assurance, software hardening, secure installation, post deployment assessment, 
continuous monitoring, problem and incident management, and secure disposal. 
 
CSM  628  การทํานิติคอมพิวเตอรดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร   3(3-0-6) 
   (Digital Forensic in Cybersecurity) 
 กระบวนการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอรและกฎหมายท่ีเก่ียวของ หลักฐานทางดิจิตอล กระบวนการ
ตรวจสอบหลักฐานทางดิจิตอล การปองกันผูไมเก่ียวของและการประเมินการเก็บหลักฐานในสถานที่ที่เกิดเหตุ 
หองปฏิบัติการสําหรับนิติคอมพิวเตอร ฮารดดิสกและระบบขอมูลที่จัดเก็บ วิธีการดึงขอมูลและสําเนาขอมูลจาก
ตนฉบับ การกูคืนแฟมขอมูลและพารทิชันขอมูลที่ถูกลบ วิทยาการอําพรางขอมูล พื้นฐานและการใชเคร่ืองมือสําหรับ
ถอดรหัสผาน เทคนิคและเคร่ืองมือสําหรับใชเก็บบันทึกรายการกิจกรรม การตรวจสอบรายการกิจกรรมและทราฟฟก
บนเครือขาย การติดตามอีเมลและการตรวจสอบการกระทําความผิดทางอีเมล และกรณีศึกษาทางนิติคอมพิวเตอร 
 The process of investigating cyber-crime and laws involved, Digital Evidence, digital evidence 
examination process, securing and evaluating electronic crime scene, Computer Forensics Lab, Hard Disks and 
File Systems, Data Acquisition and Duplication, Recovering Deleted Files and Deleted Partitions, Steganography, 
Password cracking concepts and tools, log capturing techniques and tools, Investigating Logs and Investigating 
Network Traffic, Tracking E-mails and Investigating Email Crimes, and case studies in computer forensic. 
 
CSM  630  ความมั่นคงปลอดภัยโครงขายคอมพิวเตอรขั้นสูง   3(3-0-6) 
    (Advanced Computer Network Security) 
 ความรูเชิงลึกทางการส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร อุปกรณที่ใชในเครือขาย การทําความม่ันคง
ระบบเราทต้ิงและสวิชชิ่ง ภัยคุกคามและจุดออนในแตละระดับชั้นของโปรโตคอล TCP/IP และเทคนิคการโจมตีผาน
ทางเครือขาย เทคนิคการเขารหัสลับแบบสมมาตรและอสมมาตร ฟงกชันแฮช ลายเซ็นดิจิทัล  การรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยบนเครือขาย เชน การสรางรายการควบคุมการเขาถึง (ACL) วิธีการพิสูจนตัวตนผูใชระบบ ไฟรวอลล ไอดี
เอส ไอพีเอส และฮันนี่พอต แนวทางการสรางความแข็งแกรงใหกับอุปกรณเครือขาย เคร่ืองมือสําหรับตรวจสอบและ
แกไขปญหาบนเครือขาย การดักจับขอมูลบนเครือขายและการปองกัน การพิสูจนหลักฐานบนเครือขาย ภาพรวม
อุปกรณเคล่ือนที่ มาตรฐานและโปรโตคอลของอุปกรณเคล่ือนที่ สถาปตยกรรมระบบปฏิบัติการอุปกรณเคล่ือนที่ กา
รวิคราะหระบบไฟล เทคนิคการเขารหัสที่นิยมใชในอุปกรณเคลื่อนที่ การโจมตีอุปกรณเคลื่อนที่และโครงสรางพื้นฐาน
แบบไรสาย มัลแวร การวิเคราะหพฤติกรรมการทํางานของแอพพลิเคชัน 
 Deep in data communication and computer network; TCP/IP models, network media and topologies, 
Network devices, IP addressing, routing and switching concept and networking protocols. Network threats, 
vulnerabilities, and attacking techniques, Symmetric-key and asymmetric-key cryptography techniques, hash 
function, network securities; access control list (ACL), user authentications, firewalls, IDS (Intrusion Detection 
Systems), IPS (Intrusion Prevention Systems), and honeypot, guideline for hardening network devices, Tools for 
Network Monitoring and Troubleshooting, Sniffing and Anti-Sniffing and Network Forensic. Mobile devices 
overview, mobile devices standards and protocols, mobile OS architectures, file system analysis, encryption  
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techniques for mobile devices, mobile and wireless infrastructure attacks, 
 
CSM  632  ความมั่นคงปลอดภัยการประมวลผลแบบคลาวดและขอมูลขนาดใหญ         3(3-0-6)  
   (Cloud Computing and Big Data Security) 
 องคความรูและแนวทางของผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยของการประมวลผลแบบคลาวดและขอมูลขนาดใหญ เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติง ระบบความมั่งคง
ปลอดภัยพื้นฐานสําหรับคลาวด การสรางความมั่นคงปลอดภัยสําหรับขอมูลและการจัดเก็บฐานขอมูลบนระบบ
คลาวด นโยบายความเปนสวนตัว การประเมินการตรวจสอบใหเปนไปตามขอกําหนดมาตราฐาน การระบุตัวตนเพื่อ
การเขาใชคลาวด การใหบริการความมั่นคงปลอดภัยดวยคลาวด ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยบนระบบขอมูล  
ขนาดใหญ 
 Knowledge and guidance on the information security management for the cloud computing and Big 
Data technology; Cloud computing technology, Cloud infrastructure security, Data security on cloud, Storage 
security on cloud, Privacy, Audit and compliance, Identity for access cloud, Security as a Cloud services, Big 
Data with security issues. 
 
CSM  664     สัมมนาวิชาการทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร   3(2-2-5)  
   (Seminar in Cybersecurity Management) 
 การอภิปรายหัวขอปญหาหรือแนวทางการแกไขท่ีเก่ียวของกับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยดานไซเบอรทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เชน ความมั่นคงปลอดภัยดานฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขาย หรือทัศนะในทาง
กฎหมายและสังคม การโจมตีหรือภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยดานไซเบอรที่ เกิดข้ึนในอดีตและปจจุบัน 
พัฒนาการใหม ๆ ของงานวิจัยเพื่อปองกันการโจมตีความมั่นคงปลอดภัยดานไซเบอร 
 Discussion about cybersecurity management problems and solutions in various topics (theory and 
practice): hardware security, software security, network security or legal and social aspects; Historical and 
ongoing attacks that spawn real-world responses; Development of ongoing research in cybersecurity defenses. 
 
CSM  695     หัวขอเฉพาะทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร   3(3-0-6)  
   (Selected Topic in Cybersecurity Management) 
 เปนวิชาที่จัดโดยอิงจากหัวขอพิเศษเฉพาะทางการบริการจัดการความมั่นคงปลอดภัยดานไซเบอรหรือตาม
แนวโนมทางเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัย ณ ขณะนั้น 
 Courses are selected based on specialized cybersecurity management topics or emerging security 
technologies at that time. 
 
 4.  หมวดวิชาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
CSM  696  การศึกษาคนควาอิสระ           6(0-12-6)
    (Independent Study) 
   วิชาบังคับกอน : ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวนหรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
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 คนควาในประเด็นที่นักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด โดยหัวขอ ขอบเขตและรายละเอียดของโครงการ
จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา โครงการจะตองมีรากฐานจากการคนควาวิจัยอยางเปนระบบและมี
ความชัดเจน โครงการจะตองนําเสนอและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่หลักสูตรแตงต้ังข้ึน 
 Individual investigation into various fields of interest and specialization as selected by each student. 
The proposal must be well researched and clearly defined. It must be approved by the appointed advisor and 
submitted.  The independent study project must be based upon systematic research and investigation. The 
project as a whole must be submitted and approved by the appointed committee. 
 
CSM  697  การสอบประมวลความรู                    0 (0-0-0) 
             (Comprehensive Examinations)     
   วิชาบังคับกอน : ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวนหรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   การสอบประมวลความรู เกรด :  ผาน/ไมผาน 
   Comprehensive examinations. S/U graded 
 
CSM  699   วิทยานิพนธ                 12(0-24-12) 
    (Thesis) 
 การวิจัยและพัฒนาในสาขาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร นักศึกษาเลือกหัวขอที่นาสนใจโดยไดรับ
คําแนะนําและความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา จัดทํารายงานผลการวิจัย และนําเสนอผลงาน 
 Thesis research for Master of Science program in Cybersecurity Management. This is a program of 
selected research, tailored to the interest of the individual student, under faculty supervision. Preparing a 
complete thesis report and presentation. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 การศึกษาคนควาอิสระ: ทําการศึกษาในประเด็นหรือปญหาทางดานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 
 วิทยานิพนธ: ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นที่เก่ียวของกับการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร ตามระเบียบข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
 เปนงานวิจัยหรือการศึกษาคนควาอิสระใหมที่สรางสรรค มีองคความรูจากการวิจัย สามารถวิเคราะหปญหา 
รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชเคร่ืองมือ และ/หรืออุปกรณที่เหมาะสมกับการแกไขปญหาโดยวิธีวิจัย 
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติขอมูลและอภิปราย
ผล สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถนําเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยโดยใชภาษาพูดและ
เขียนที่ถูกตองสามารถส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจไดโดยงาย 
 3.  ชวงเวลา 
   การศึกษาดานวิทยานิพนธ     ชั้นปที่ 2  
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   การศึกษาดานการศึกษาคนควาอิสระ     ชั้นปที่ 2  
 4.  จํานวนหนวยกิต 
   แผน ก  แบบ ก2 (วิทยานิพนธ)       12 หนวยกิต 
   แผน ข (การศึกษาคนควาอิสระ)          6 หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ 
 หลักสูตรมีการเตรียมความพรอมดานการทําวิจัยแกนักศึกษา โดยมีการจัดใหนักศึกษาตองศึกษาและเรียนรู
ในวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร และวิชาสัมมนาที่เก่ียวของกับหัวขอ รวมท้ังวิชา
บังคับที่เก่ียวของ แลวจึงใหนักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอที่สนใจที่จะศึกษาและเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระ โดยไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาใหคําปรึกษาและ
ติดตามการทํางานของนักศึกษา หลักสูตรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัยใหแก
นักศึกษา เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร หองทํางาน คนควาขอมูลผานระบบสืบคนออนไลน เปนตน 
 6.  กระบวนการประเมินผล 
    6.1 ประเมินคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หรือการศึกษาคนควาอิสระ 
  6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาฯ จากการรายงานดวยวาจาและ
เอกสารของนักศึกษา 
  6.3 ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาโดยรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานท่ีเกิดข้ึนในแตละ
ข้ันตอน และรายงานในรูปแบบการสัมมนาและ/หรือรายงานฉบับสมบูรณ 
  6.4 การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
  
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
 2.  ผูเช่ียวชาญและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
 3.  ผูตรวจสอบสภาพแวดลอมภัยคุกคามไซเบอร 
 4.  ผูประเมินความเสี่ยงและชองโหวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. นักทดสอบชองโหวและภัยคุกคามระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6.  นักวิจัยและวิเคราะหงานเทคโนโลยีสารสนเทศดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
 7.  อาจารยในสายงานที่เก่ียวของ 
 
สถานที่ติดตอ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 
52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 0-2997-2222 ตอ 4112 
e-mail: k_pinthong@hotmail.com 
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 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล   
หลักหก  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th       e-mail: grad@rsu.ac.th 
                                         
 
 


