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หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร� 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย   :  หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� 

 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Science program in Cybersecurity Management 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร�) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Master of Science (Cybersecurity Management) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)     :  วท.ม . (การจัดการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร�) 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)    : M.S. (Cybersecurity Management) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา  

 มุ�งผลิตมหาบัณฑิตทางการจัดการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� ท่ีมีความรู�ความสามารถโดยอยู�บนพ้ืนฐาน

ของการคิดอย�างเป�นระบบ การคิดเชิงสร�างสรรค�และการคิดเชิงยุทธศาสตร�เพ่ือสร�างความเป�นผู�นําด�านนวัตกรรม

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� และการประยุกต�ใช� เพ่ือตอบสนองต�อความต�องการขององค�การท้ังภาครัฐและเอกชน 

สังคม และประเทศชาติ อย�างมีธรรมาภิบาล โดยให�ความสําคัญด�านคุณภาพเพ่ือสร�างความได�เปรียบในการแข�งขัน 

 

ความสําคัญ 

 เนื่องด�วยการบริหารจัดการและพัฒนาองค�กรในยุคสมัยใหม�ก�าวสู�เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารกลายเป�นป�จจัยพ้ืนฐานในการทําธุรกรรมระหว�างกัน ซ่ึงความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีใน

ด�านต�างๆ ในป�จจุบัน ไม�ว�าจะเป�น อินเทอร�เน็ต ระบบคลาวด� อุปกรณ�สื่อสารพกพาสมัยใหม� และสื่อสังคมออนไลน� 

ล�วนมีบทบาทที่สําคัญต�อการปรับตัวและสร�างความย่ังยืนขององค�กรในการนํามาใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุดภายใต�การ

จัดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ นั่นเพราะเทคโนโลยีใดๆ ที่เกิดขึ้น มีส�วนเก่ียวข�องที่ให�เกิดสภาพแวดล�อมที่เอื้อให�เกิด

ภัยคุกคามใหม�ๆ หรือเกิดการก�ออาชญากรรมทางไซเบอร�ท่ีสามารถก�อให�เกิดความเสียหายท้ังในระดับป�จเจกบุคคล

และระดับชาติ เป�นผลให�รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพิจารณาให�มีกฏหมายท่ีว�าด�วยการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร�แห�งชาติข้ึนมา อีกทั้งในประเด็นความม่ันคงปลอดภัยทางโลกไซเบอร�ยังเป�นหนึ่งในวาระท่ีสําคัญ

สําหรับยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส�ของภาครัฐและเป�นโครงการเร�งด�วนด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�าน ICT 

ในแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 - 2561 ด�วยอีกเช�นกัน 

ด�วยเหตุนี้การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรจึงเป�นแนวทางสําคัญในการปกป�อง ตรวจจับ แก�ไข 

และ กู�คืน เพ่ือตอบสนองต�อภัยคุกคามและสถานการณ�ที่เกิดขึ้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� จึงมีเป�าหมายท่ีจะผลิตบุคลากรท่ีมีความรู�ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให�มี
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ศักยภาพในการคิดริเริ่ม คาดการณ� บริหาร และสร�างสรรค�สิ่งใหม�ให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของสังคมดิจิทัลและ

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� ซึ่งผู�ท่ีสําเร็จโครงการปริญญาโทนี้จะสามารถนํา

ความรู�ไปประยุกต�ใช�พัฒนาการวางนโยบาย และวางแผนด�านการจัดการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� และ

ปฏิบัติงานวิชาชีพได�อย�างลึกซึ้ง ทั้งด�านการวิจัย และสามารถปฏิบัติงานในระดับผู�เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาได� 

นอกจากนี้ ผู�สําเร็จโครงการศึกษาปริญญาโทจะมีพ้ืนฐานความรู�ทางการวิจัยที่ดี และสามารถใช�ศึกษาโครงการพัฒนา

ต�างๆ ในการศึกษาทางวิชาการระดับสูงย่ิงขึ้นต�อไปได�ในอนาคต 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1. เพ่ือผลิตนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม�ท่ีมีคุณภาพ มีความรู�ความสามารถการบริหารจัดการ

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองกับความต�องการของภาครัฐและเอกชน 

ซึ่งจะสนับสนุนให�สร�างโอกาสและมีศักยภาพ ในการแข�งขันในสังคมดิจิทัลและไซเบอร�ได�อย�างเข�มแข็ง 

 2. เพ่ือมุ�งเน�นการเพ่ิมพูนทักษะและความรู� ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� 

ให�แก�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม�ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ให�สามารถนําไปใช�ในการบริหารและการ

ดําเนินงานขององค�กรให�ก�าวหน�าทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางด�านไซเบอร� จากสภาวะทางสังคม การเมือง และ

เทคโนโลยีสมัยใหม� 

 3. เพ่ือการพัฒนาอาชีพให�แก�มหาบัณฑิต โดยมีประสบการณ�เรียนรู�ในการปฏิบัติงานจริง และได�

ประกาศนียบัตรวิชาชีพด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร�ในระดับสากล 

 4. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่เป��ยมด�วย คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมถึงจิตสํานึกในการ

ดําเนินกิจการในหน�าที่ที่ดี (Governance) โดยมุ�งหวังที่จะตอบสนองความต�องการและร�วมรับผิดชอบต�อสังคม 

 5. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพอิสระหรือจัดต้ังบริษัท/สถาบันให�บริการด�านการ

ฝ�กอบรม (Training Center) รวมไปถึงการเป�นที่ปรึกษาเฉพาะทาง เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศความม่ันคงปลอดภัย 

(IT Security Consultant) ให�กับหน�วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได�ด�วยตนเองในอนาคต 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 เรียน วันจันทร� – วันศุกร�       เวลา  17.00 - 21.00  น.   หรือ 

   วันเสาร� – วันอาทิตย�      เวลา  09.00 - 17.00  น. 

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.  สําเร็จการศึกษาไม� ตํ่ ากว�าปริญญาตรีในสาขาวิชา Computer engineering, Computer science, 

Information technology, Business computer จากสถาบั นการศึกษาที่ ก ระทรวงศึกษาธิการหรือสํ านั กงาน

คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรอง ; หรือ สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีในสาขาอื่นๆที่ผ�านวิชาทางด�าน

คอมพิวเตอร� ไม�น�อยกว�า 9 หน�วยกิต ; หรือ ข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร และต�องมีการเรียน

วิชาพ้ืนฐานทางด�านคอมพิวเตอร�ไม�น�อยกว�า 9 หน�วยกิต 

 2. ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

 3. ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 
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 4. ไม�เป�นคนวิกลจริต 

 5.  เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

 

ระบบการศึกษา 

 1.  ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห� 

 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป� 

 3. ใช�ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการเรยีนการสอน 

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  

2556  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่นตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต�ละ

รายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล  เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ท่ีปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการตีพิมพ�

หรืออย�างน�อยดําเนินการให�ผลงานหรือส�วนหนึ่งของผลงานได�รับการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่เป�นที่

ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู�ในฐานข�อมูลของ 

Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer 

Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 

(Proceeding) 

 6. การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีค�าระดับขั้น 

(Numeric Grades)  ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A    ดีเย่ียม    4.0 

    B+    ดีมาก    3.5 

    B    ดี     3.0 
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    C+    พอใช�    2.5 

    C    อ�อนมาก    2.0 

    F    ตก     0.0 

 7. สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W  หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ

เม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีที่ มีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ทั้งนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได�สัญลักษณ� I  จะเปลี่ยนเป�นระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP  หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะ

ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล

การศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1.  แผน ก แบบ ก 2 

   1.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบผ�าน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนด

ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   1.2 ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

   1.3  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 

     1.3.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีเป�นท่ียอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรอื 

     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-

Journal Citation Index (TCI) หรือ 
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     1.3.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกมาร�วม

กลัน่กรอง (Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา  

     1.3.4  นําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือ

โปสเตอร� และบทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไม�อยู� ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ ระบุให� งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา         

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง           

 2. แผน ข  

   2.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู�

ด�วยข�อเขียนและได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐาน

ความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วน

ตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

       2.2  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

       2.3 ตีพิมพ�หรือเผยแพร�ผลงานจากการศึกษาค�นคว�าอิสระ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจาก 2 

ลักษณะ ดังนี้ 

     ลักษณะที่ 1 ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกสถาบันร�วมเป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อที่

ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือโปสเตอร� และบทความฉบับ

สมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

     ลักษณะที่ 2  เผยแพร�ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่ง

เป�นการนําเสนอผลงานศิลปะที่เป�นผลงานวิชาการสู�สาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา

คัดเลือกคุณภาพผลงานก�อนการเผยแพร�จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานซึ่ง

ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม�ตํ่ากว�า 3 คน โดยมีกรรมการจาก

ภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด�วย 

   2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา      

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  

 

โครงสร�างหลักสูตร  

 1.  แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร  36  หน�วยกิต 

    1)   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2)   หมวดวิชาบังคับ        15 หน�วยกิต 

    3) หมวดวิชาเลือก                   9 หน�วยกิต 

    4) หมวดวิทยานิพนธ�         12 หน�วยกิต 

 2. แผน ข (ไม�ทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน�วยกิต 

    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2)  หมวดวิชาบังคับ       15 หน�วยกิต 
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    3)  หมวดวิชาเลือก       15 หน�วยกิต 

    4)  การศึกษาค�นคว�าอิสระ       6 หน�วยกิต 

    5)  การสอบประมวลความรู�       0 หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของหัวหน�าหลักสูตรหรือคณะกรรมการ

หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ

คัดเลือก และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม�พอใจ)  

มีดังต�อไปนี้ 

                                 จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 

        (English for Graduate Studies)   

ITE  142     เครือข�ายคอมพิวเตอร�เบื้องต�น       3(3-0-6) 

   (Introduction to Computer Network) 

ITE  232  การจัดการระบบฐานข�อมูลสําหรับองค�กร    3(2-2-5) 

      (Database Management Systems for Organization)        

ITE  233     การวิเคราะห�และออกแบบระบบสารสนเทศ    3(2-2-5) 

   (Information System Analysis and Design) 

 

 2.  หมวดวิชาบังคับ   

  แผน ก แบบ ก 2   และแผน ข  เรียนวิชาบังคับทุกวิชา รวม 15 หน�วยกิต   

   แผน ก แบบ ก 2       จํานวน    15  หน�วยกิต 

   แผน ข                            จํานวน    15  หน�วยกิต 

CSM  601  ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร�       3(3-0-6) 

   (Cybersecurity) 

CSM  603  การจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และความเสี่ยงองค�กรวิสาหกิจ   3(3-0-6) 

   (Enterprise Information Security and Risk Management) 

CSM  605  มาตรฐานและกรอบการจัดการความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศ   3(3-0-6) 

   (Information Security Standards and Frameworks) 

CSM  607  การตรวจสอบและประเมินความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร�   3(3-0-6) 

   (Cybersecurity Audit and Assessment) 

CSM  609  การวิจัยและพัฒนาทางการจัดการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร�   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 หน�วยกิต   แผน ข เลือกเรียน 5 วิชา  15  หน�วยกิต  จาก

กลุ�มวิชาต�อไปนี้   

   แผน ก แบบ ก 2          จํานวน        9  หน�วยกิต 

   แผน ข                      จํานวน    15  หน�วยกิต 

CSM  620  กลยุทธ�เพ่ือความเป�นผู�นําด�านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร�   3(3-0-6)   

   (Strategic Leadership in Cybersecurity) 

CSM  622   การจัดการศูนย�เฝ�าระวังและปฏิบัติการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร�   3(3-0-6) 

   (Managing Cybersecurity Monitoring and Operations Center) 

CSM  624  การเจาะและทดสอบระบบ        3(3-0-6) 

   (Ethical Hacking and Testing) 

CSM  626  การพัฒนาซอฟต�แวร�อย�างปลอดภัย      3(3-0-6) 

   (Secure Software Development) 

CSM  628  การทํานิติคอมพิวเตอร�ด�านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร�    3(3-0-6) 

   (Digital Forensic in Cybersecurity) 

CSM  630  ความม่ันคงปลอดภัยโครงข�ายคอมพิวเตอร�ขั้นสูง   3(3-0-6) 

   (Advanced Computer Network Security) 

CSM  632  ความม่ันคงปลอดภัยการประมวลผลแบบคลาวด�และข�อมูลขนาดใหญ�   3(3-0-6) 

   (Cloud Computing and Big Data Security) 

CSM  664  สัมมนาวิชาการทางการจัดการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร�   3(2-2-5) 

   (Seminar in Cybersecurity Management) 

CSM  695  หัวข�อเฉพาะทางการจัดการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร�   3(3-0-6) 

   (Selected Topic in Cybersecurity Management) 

 

 4. วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก 2) / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)  

   แผน ก แบบ ก 2                        จํานวน    12  หน�วยกิต 

   แผน ข                                  จํานวน      6  หน�วยกิต 

CSM  696   การศึกษาค�นคว�าอิสระ        6(0-12-6) 

    (Independent Study)  

CSM  697  การสอบประมวลความรู�                                       0(0-0-0)                                                                              

   (Comprehensive Examinations) 

CSM  699  วิทยานิพนธ�                                  12(0-24-12) 

   (Thesis) 

 

 

 



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018 

 

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 9 

แผนการศึกษา   

ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก แบบ ก 2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

CSM 601 ความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร�                  3(3-0-6) 

         (Cybersecurity) 

CSM 603  การจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ     3(3-0-6) 

         และความเสี่ยงองค�กรองค�กรวสิาหกิจ     

 (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  หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

CSM 607  การตรวจสอบและประเมินความม่ันคง         3(3-0-6) 

          ความปลอดภยัไซเบอร� 

  (Cybersecurity Audit and Assessment) 

CSM 609  การวิจัยและพัฒนาทางการจัดการ            3(3-0-6) 

          ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร�    

  (Research and Development in Cybersecurity  

          Management) 

XXX xxx  วิชาเลือก                                   3(3-0-6) 

          (Elective) 

XXX xxx  วิชาเลือก                                   3(3-0-6) 

          (Elective)   

                                          รวม   12  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

CSM 601 ความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร�                3(3-0-6) 

         (Cybersecurity) 

CSM 603  การจัดการความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศ   3(3-0-6) 

         และความเสี่ยงองค�กรองค�กรวสิาหกิจ     

         (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  หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

CSM 607  การตรวจสอบและประเมินความม่ันคง       3(3-0-6) 

          ความปลอดภัยไซเบอร�      

          (Cybersecurity Audit and Assessment)                                          

CSM 609  การวิจัยและพัฒนาทางการจัดการ           3(3-0-6) 

          ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร�     

  (Research and Development in Cybersecurity  

          Management) 

XXX xxx  วิชาเลือก                                 3(3-0-6) 

          (Elective) 

XXX xxx  วิชาเลือก                                 3(3-0-6) 

          (Elective)   

                                        รวม   12  หน�วยกิต 
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ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก แบบ ก 2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

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

          (Thesis)                                  

 

 

 

 

รวม  6  หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

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

          (Thesis)                                  

          รวม  6  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่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  หน�วยกิต       

 

ภาคการศึกษาที ่2 

CSM 696   การศึกษาค�นคว�าอิสระ                   6(0-12-6) 

    (Independent Study) 

    รวม  6  หน�วยกิต 

    

คําอธิบายรายวชิา  

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

ENG  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6)   

   (English for Graduate Studies) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน�นที่การพัฒนาทักษะการอ�าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริมให�

ผู�เรียนมีความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเพื่อทําความเข�าใจเรื่องท่ีอ�านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ีเป�นทั้ง

ศัพท�เทคนิคและที่ไม�ใช� เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามาจากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือ

ตําราที่เก่ียวข�องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

 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     เครือข�ายคอมพิวเตอร�เบื้องต�น       3(3-0-6) 

   (Introduction to Computer Network) 

 ความรู�ทั่วไปเก่ียวกับเครือข�ายคอมพิวเตอร� แบบจําลองเครือข�าย สัญญาณและการส�งสัญญาณ การ

มัลติเพล็กซ� สื่อที่ใช�ในการส�งสัญญาณ การสวิตช�ช่ิง การตรวจจับและแก�ไขข�อผิดพลาด เครือข�ายแบบใช�สายและ

เครือข�ายแบบไร�สาย อุปกรณ�สําหรับเครือข�าย ไอพี โปรโตคอลทีซีพี โปรโตคอลยูดีพี โปรโตคอลในแอพพลิเคชันเล

เยอร� การออกแบบเครือข�ายและความม่ันคงของเครือข�าย 

 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  การจัดการระบบฐานข�อมูลสําหรับองค�กร    3(2-2-5) 

   (Database Management Systems for Organization) 

 การสร�างแบบจําลองข�อมูลโดยใช�ความสัมพันธ�เอนทิตีรุ�น (ER)การปรับปรุงความสัมพันธ�เอนทิตีรุ�น 

(EER)แบบจําลองข�อมูลเชิงสัมพันธ�และข�อ จํากัด ของฐานข�อมูลเชิงสัมพันธ�การอ�างอิงการทํางานและบรรณทัดฐาน

สําหรับฐานข�อมูลเชิงสัมพันธ� เทคนิคการควบคุมภาวะพร�อมกัน XML: Extensible Markup Languageภาษาของ

แบบสอบถามท่ีมีโครงสร�าง  ภาษากระบวนการและโครงสร�างภาษาของแบบสอบถาม:ความรู�พ้ืนฐานของ PL / SQL

การควบคุม โครงสร�างคอลเลกชันและระเบี ยน , PL/SQL cursor, procedure, function and packageจัดการ

ข�อผิดพลาดของ PL / SQL และ โปรแกรมย�อย 

 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     การวิเคราะห�และออกแบบระบบสารสนเทศ    3(2-2-5) 

   (Information System Analysis and Design) 

 สภาพแวดล�อมการพัฒนาระบบต�นกําเนิดของซอฟแวร�การจัดการโครงการระบบข�อมูลระบุและการเลือก

โครงการการพัฒนาระบบการเริ่มต�นและการวางแผนโครงการพัฒนาการกําหนดความต�องการของระบบโครงสร�าง

ของระบบกระบวนการโครงสร�างความต�องการของระบบลอจิกโครงสร�างความต�องการข�อมูลระบบออกแบบ

ฐานข�อมูลการออกแบบการเชื่อมต�อและการเสวนาข�อกําหนดการออกแบบ การนําระบบใช�งานการดูแลรักษาระบบ

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  เรียนวิชาบังคับทุกวิชา รวม 15 หน�วยกิต   

 แผน ก แบบ ก 2         จํานวน    15  หน�วยกิต 
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 แผน ข           จํานวน    15  หน�วยกิต 

CSM  601  ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร�          3(3-0-6) 

    (Cybersecurity) 

 ภาพรวมของสถาป�ตยกรรมคอมพิวเตอร�และระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข�อมูลและ

โครงข�ายคอมพิวเตอร� แนวคิดความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การควบคุมการเข�าถึง การพิสูจน�ทราบตัวตนและ

การกําหนดสิทธ์ิเข�าใช� ผู�โจมตีและซอฟต�แวร�ที่เป�นอันตราย จุดอ�อนและภัยคุกคาม เทคนิคการเข�ารหัสและการซ�อน

พรางข�อมูล ความม่ันคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร�และโครงข�าย ความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและ

สภาพแวดล�อม กฎหมายอาชญากรรมไซเบอร�และการพิสูจน�หลักฐานทางดิจิทัล 

 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   การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและความเสี่ยงองค�กรวิสาหกิจ   3(3-0-6) 

   (Enterprise Information Security and Risk Management) 

 พ้ืนฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดการ

จัดการความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศและความเสี่ยงในองค�กร การสํารวจบริบทพ้ืนฐานขององค�กร เช�น 

ข�อกําหนดทั่วไป กฎเกณฑ� ขอบเขตและข�อจํากัด การวิเคราะห�ความเสี่ยง การจําแนกความเสี่ยงขององค�กร 

ทรัพย�สิน จุดอ�อน ภัยคุกคาม การประเมินความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การกักเก็บความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความ

เสี่ยง และการโอนถ�ายความเสี่ยง การตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงทางความม่ันคงสารสนเทศ การทําความ

เข�าใจองค�กรและบริบทขององค�กร การกําหนดขอบเขตของระบบจัดความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ภาวะผู�นํา การ

ให�ความสําคัญ และนโยบาย การดําเนินการเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส การประเมิน การตรวจประเมิน

ภายใน การทบทวนของผู�บริหาร ความไม�สอดคล�องและการดําเนินการแก�ไข การปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง 

 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) 

 มาตรฐานสากลที่เก่ียวข�องกับความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ไม�ว�าจะเป�น ระบบบริหารจัดการความ 

ม่ันคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ (ISO27001) แนวทางการควบคุมความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ  (ISO27002)  
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มาตรฐานการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย (ISO27005) ระบบมาตรฐานด�านความปลอดภัยของข�อมูล 

(ISO27006) การกํากับกิจการด�วยธรรมาภิบาลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO38500) การบริหารความเสี่ยง (ISO31000) 

การบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) ITIL NIST COBIT 5 และ COSO ERM แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด 

กรอบงานและแนวนโยบาย การนํามาตรฐานความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศไปประยุกต�ใช�ในองค�กร แนวทาง

การบูรณาการมาตรฐานต�างๆ ร�วมกัน กรณีศึกษาท่ีเก่ียวข�อง ประเด็นจริยธรรมและความเป�นส�วนตัว ทรัพย�สินทาง

ป�ญญา ระบบกฎหมายแพ�ง (ด�านการละเมิดผู�อื่น) และกฎหมายอาญา ที่เก่ียวข�อง หลักเกณฑ�ในการสร�างข�อกําหนด

ความม่ันคงปลอดภัยด�านไซเบอร� หน�วยงานที่เก่ียวข�องในการออกกฎหมายและข�อบังคับใช� 

 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 จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวปฏิบัติสําหรับผู�ตรวจสอบ กระบวนการจัดเก็บ ค�นคืน โอนย�าย 

และจัดการสารสนเทศที่เป�นความลับ เทคนิคและวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบระบบสารสนเทศโดยใช�วิธีการควบคุม

ภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) ระเบียบวิธีและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบและ

รายงานประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงในภาวะฉุกเฉินบน

ระบบป�จจุบัน 

 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) 

 หลักพ้ืนฐานของระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาทางการจัดการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� เช�น วิธีการวิจัยเชิง

พรรณนา การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงทดลอง ฯลฯ ลักษณะของการวิจัย การเลือกป�ญหา เทคนิคในการเก็บ

รวบรวมข�อมูล การวิเคราะห�และนําเสนอข�อมูล การใช�โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานวิจัย การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

สร�างนวัตกรรม 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  กลยุทธ�เพื่อความเป�นผู�นําด�านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร�   3 ( 3 -0 -6 )

   (Strategic Leadership in Cybersecurity) 

 บทบาท ทักษะ และรูปแบบของผู�นําด�านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� กลยุทธ�การจัดการป�ญหา การเป�น

โค�ชและการสร�างทีม เรียนรู�วิธีการในการสร�างทีม การพัฒนาทีมให�มีประสิทธิภาพการทํางาน รูปแบบกลยุทธ�ต�างๆที่

ถูกนํามาใช�ในองค�กร การวิเคราะห�และระบุสภาวะวิกฤตที่มีผลต�อประสิทธิภาพการเป�นผู�นําด�านความม่ันคงปลอดภัย

ไซเบอร� การนําพาทีมให�บรรลุเป�าหมายสูงสุด กระบวนการคิดและการตัดสินใจ รูปแบบ 3D- discuss, debate and 

dialoague หลักการและกรอบการดําเนินงานสําหรับการกํากับดูแลด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด�านความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศ และด�านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� และการตอบสนองต�อธุรกิจ 

แนวทางการจัดทํา ประเมิน และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร� 

 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 3 D 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  การจัดการศูนย�เฝ�าระวังและปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร�   3(3-0-6)   

   (Managing Cybersecurity Monitoring and Operations Center) 

 เทคโนโลยีด�านความม่ันคงปลอดภัยข้ันสูง การบริหารจัดการศูนย�เฝ�าระวังและปฏิบัติการความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร� กรณีศึกษาโดยส�วนงานเฝ�าระวังและเตือนภัยจากศูนย� การให�บริการด�านความม่ันคงปลอดภัยไซ

เบอร� การเฝ�าระวังกิจกรรมในระดับองค�กรและบริษัททั่วไป การเขียนบันทึกและวิเคราะห�เหตุการณ� การสืบและ

พิสูจน�หลักฐานดิจิทัล การนําเทคโนโลยีมาใช�ในการจัดการศูนย�เฝ�าระวังและปฏิบัติการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� 

การเลือกใช�เครื่องมือในการสร�างความม่ันคงปลอดภัย การปฏิบัติตามข�อกําหนดท่ีเก่ียวข�องทางอุตสาหกรรมและ

รัฐบาล การจัดการความต�อเนื่องสําหรับภาวะอันตรายต�อธุรกิจ การวางแผนการจัดการความต�อเนื่องและความ

ทนทานต�อภัยคุกคามไซเบอร� ความต�องการพ้ืนฐานเพ่ือการจัดการเหตุการณ�ภัยคุกคามไซเบอร� และการกู�คืน การ

เรียนรู�ระบบที่ซับซ�อนของความสัมพันธ�ระหว�าง การจัดการวิฤต การกู�คืน และการจัดการความต�อเนื่อง 

 Advanced security technologies; cybersecurity monitoring and operations center management; cases 

from CSIRT (Computer Security Incident Response Team); cybersecurity services, activities monitoring for office 
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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) 

 พ้ืนฐานการเจาะระบบอย�างมีจรรยาบรรณ เช�น การขออนุญาตอย�างชัดเจนเพ่ือสํารวจเครือข�ายและค�นหา

จุดอ�อนของระบบ การเคารพความเป�นส�วนตัวของข�อมูลส�วนบุคคลและบริษัท ข้ันตอนการโจมตีของนักเจาะระบบ 

เทคนิคเพ่ือใช�ในการสแกนและโจมตีเครือข�าย เช�น การสอดส�อง การสแกนเครือข�าย และการระบุเป�าหมาย 

วิศวกรรมสังคม มัลแวร� เครื่องมือดักจับข�อมูล วิทยาการรหัสลับ การเจาะระบบและเว็บแอป-พลิเคชัน การประเมิน

ช�องโหว�ของระบบ วิธีการทดสอบเจาะระบบ (ทั้งแบบ black-box และ white-box) การสร�างรายงานจากการทดสอบ

เจาะระบบ มาตรฐานวิธีการทดสอบความปลอดภัย เช�น 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    การพฒันาซอฟต�แวร�อย�างปลอดภัย     3(3-0-6) 

   (Secure Software Development) 

 แนวคิดการรักษาความม่ันคงปลอดภัยให�กับซอฟต�แวร� แบบจําลองในการพัฒนาซอฟต�แวร�ท่ีมีความม่ันคง

ปลอดภัย สถาป�ตยกรรมซอฟต�แวร� การจําแนกข�อมูลเชิงนโยบายเป�นส�วนๆ ระดับชั้นความลับของข�อมูล การจัดทํา

เอกสารความต�องการ หลักการออกแบบซอฟต�แวร�ที่มีความม่ันคงปลอดภัย องค�ประกอบที่เก่ียวข�องในการออกแบบ 

แบบจําลองภัยคุกคาม เทคโนโลยีที่เลือกใช� วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงป�องกันและการควบคุม ข�อกําหนดบรรทัดคําสั่ง

ของโปรแกรมและการกําหนดเวอร�ชัน การวิเคราะห�บรรทัดคําสั่ง การประกันคุณภาพของซอฟต�แวร� การเสริมความ

แข็งแกร�งให�กับซอฟต�แวร� การติดต้ังซอฟต�แวร�อย�างปลอดภัย การประเมินภายหลังการใช�งาน การตรวจสอบอย�าง

ต�อเนื่อง การบริหารจัดการความผิดปกติที่เกิดขึ้น และการเพิกถอนการใช�งาน 

 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  การทํานิติคอมพิวเตอร�ด�านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร�   3(3-0-6) 

   (Digital Forensic in Cybersecurity) 

 กระบวนการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร�และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง หลักฐานทางดิจิตอล กระบวนการ

ตรวจสอบหลักฐานทางดิจิตอล การป�องกันผู�ไม�เก่ียวข�องและการประเมินการเก็บหลักฐานในสถานที่ที่เกิดเหตุ 

ห�องปฏิบัติการสําหรับนิติคอมพิวเตอร� ฮาร�ดดิสก�และระบบข�อมูลท่ีจัดเก็บ วิธีการดึงข�อมูลและสําเนาข�อมูลจาก

ต�นฉบับ การกู�คืนแฟ�มข�อมูลและพาร�ทิชันข�อมูลที่ถูกลบ วิทยาการอําพรางข�อมูล พ้ืนฐานและการใช�เครื่องมือสําหรับ

ถอดรหัสผ�าน เทคนิคและเครื่องมือสําหรับใช�เก็บบันทึกรายการกิจกรรม การตรวจสอบรายการกิจกรรมและทราฟฟ�ก

บนเครือข�าย การติดตามอีเมล�และการตรวจสอบการกระทําความผิดทางอีเมล� 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  ความมั่นคงปลอดภัยโครงข�ายคอมพิวเตอร�ขั้นสูง   3(3-0-6) 

    (Advanced Computer Network Security) 

 ความรู�เชิงลึกทางการสื่อสารข�อมูลและเครือข�ายคอมพิวเตอร� อุปกรณ�ท่ีใช�ในเครือข�าย การทําความม่ันคง

ระบบเราท�ต้ิงและสวิชชิ่ง ภัยคุกคามและจุดอ�อนในแต�ละระดับช้ันของโปรโตคอล TCP/IP และเทคนิคการโจมตีผ�าน

ทางเครือข�าย เทคนิคการเข�ารหัสลับแบบสมมาตรและอสมมาตร ฟ�งก�ชันแฮช ลายเซ็นดิจิทัล การรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยบนเครือข�าย เช�น การสร�างรายการควบคุมการเข�าถึง (ACL) วิธีการพิสูจน�ตัวตนผู�ใช�ระบบ ไฟร�วอลล� ไอดี

เอส ไอพีเอส และฮันนี่พอต แนวทางการสร�างความแข็งแกร�งให�กับอุปกรณ�เครือข�าย เครื่องมือสําหรับตรวจสอบและ

แก�ไขป�ญหาบนเครือข�าย การดักจับข�อมูลบนเครือข�ายและการป�องกัน การพิสูจน�หลักฐานบนเครือข�าย ภาพรวม

อุปกรณ�เคลื่อนที่ มาตรฐานและโปรโตคอลของอุปกรณ�เคลื่อนท่ี สถาป�ตยกรรมระบบปฏิบัติการอุปกรณ�เคลือ่นที่ กา

รวิคราะห�ระบบไฟล� เทคนิคการเข�ารหัสที่นิยมใช�ในอุปกรณ�เคลื่อนที่ การโจมตีอุปกรณ�เคลื่อนที่และโครงสร�างพ้ืนฐาน

แบบไร�สาย มัลแวร� การวิเคราะห�พฤติกรรมการทํางานของแอพพลิเคชัน 

 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  ความมั่นคงปลอดภัยการประมวลผลแบบคลาวด�และข�อมูลขนาดใหญ�        3(3-0-6)  

   (Cloud Computing and Big Data Security) 

 องค�ความรู�และแนวทางของผู�เช่ียวชาญทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการความม่ันคง

ปลอดภัยของการประมวลผลแบบคลาวด�และข�อมูลขนาดใหญ� เทคโนโลยีคลาวด�คอมพิวติง ระบบความม่ังคง

ปลอดภัยพ้ืนฐานสําหรับคลาวด� การสร�างความม่ันคงปลอดภัยสําหรับข�อมูลและการจัดเก็บฐานข�อมูลบนระบบ

คลาวด� นโยบายความเป�นส�วนตัว การประเมินการตรวจสอบให�เป�นไปตามข�อกําหนดมาตราฐาน การระบุตัวตนเพ่ือ

การเข�าใช�คลาวด� การให�บริการความม่ันคงปลอดภัยด�วยคลาวด� ประเด็นความม่ันคงปลอดภัยบนระบบข�อมูล  

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) 

 การอภิปรายหัวข�อป�ญหาหรือแนวทางการแก�ไขที่เก่ียวข�องกับการจัดการความม่ันคงปลอดภัยด�านไซเบอร�ทัง้

ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เช�น ความม่ันคงปลอดภัยด�านฮาร�ดแวร� ซอฟต�แวร� ระบบเครือข�าย หรือทัศนะในทาง

กฎหมายและสังคม การโจมตีหรือภัยคุกคามความม่ันคงปลอดภัยด�านไซเบอร�ที่ เกิดข้ึนในอดีตและป�จจุบัน 

พัฒนาการใหม� ๆ ของงานวิจัยเพ่ือป�องกันการโจมตีความม่ันคงปลอดภัยด�านไซเบอร� 

 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     หัวข�อเฉพาะทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร�   3(3-0-6)  

   (Selected Topic in Cybersecurity Management) 

 เป�นวิชาที่จัดโดยอิงจากหัวข�อพิเศษเฉพาะทางการบริการจัดการความม่ันคงปลอดภัยด�านไซเบอร�หรือตาม

แนวโน�มทางเทคโนโลยีความม่ันคงปลอดภัย ณ ขณะนั้น 

 Courses are selected based on specialized cybersecurity management topics or emerging security 

technologies at that time. 

 

 4.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ�และการค�นคว�าอิสระ 

CSM  696  การศึกษาค�นคว�าอิสระ           6(0-12-6)

    (Independent Study) 

   วิชาบังคับก�อน : ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถ�วนหรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 
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 ค�นคว�าในประเด็นที่นักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด โดยหัวข�อ ขอบเขตและรายละเอียดของโครงการ

จะต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปรึกษา โครงการจะต�องมีรากฐานจากการค�นคว�าวิจัยอย�างเป�นระบบและมี

ความชัดเจน โครงการจะต�องนําเสนอและได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่หลักสูตรแต�งต้ังขึ้น 

 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)     

   วิชาบังคับก�อน : ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถ�วนหรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   การสอบประมวลความรู� เกรด :  ผ�าน/ไม�ผ�าน 

   Comprehensive examinations. S/U graded 

 

CSM  699   วิทยานิพนธ�                 12(0-24-12) 

    (Thesis) 

 การวิจัยและพัฒนาในสาขาการจัดการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� นักศึกษาเลือกหัวข�อที่น�าสนใจโดยได�รับ

คําแนะนําและความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปรึกษา 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. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� (ถ�ามี) 

 1.  คําอธิบายโดยย�อ 

  การศึกษาค�นคว�าอิสระ: ทําการศึกษาในประเด็นหรือป�ญหาทางด�านการจัดการความม่ันคงปลอดภัยไซ

เบอร� ภายใต�การให�คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา 

  วิทยานิพนธ�: ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการความ

ม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� ตามระเบียบขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใต�การให�คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา 

 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู� 

  เป�นงานวิจัยหรือการศึกษาค�นคว�าอิสระใหม�ท่ีสร�างสรรค� มีองค�ความรู�จากการวิจัย สามารถวิเคราะห�

ป�ญหา รวมทั้งประยุกต�ความรู� ทักษะ และการใช�เครื่องมือ และ/หรืออุปกรณ�ท่ีเหมาะสมกับการแก�ไขป�ญหาโดยวิธี

วิจัย สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค�นข�อมูล ใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�ในการวิเคราะห�สถิติข�อมูลและ

อภิปรายผล สามารถปรับตัวในการทํางานร�วมกับผู�อื่น และสามารถนําเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยโดยใช�ภาษา

พูดและเขียนที่ถูกต�องสามารถสื่อสารให�ผู�อื่นเข�าใจได�โดยง�าย 

 3.  ช�วงเวลา 

  การศึกษาด�านวิทยานิพนธ�     ชั้นป�ที่ 2  
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  การศึกษาด�านการศึกษาค�นคว�าอิสระ     ชั้นป�ที่ 2  

 4.  จํานวนหน�วยกิต 

  แผน ก  แบบ ก2 (วิทยานิพนธ�)       12 หน�วยกิต 

  แผน ข (การศึกษาค�นคว�าอิสระ)          6 หน�วยกิต 

 5.  การเตรียมการ 

  หลักสูตรมีการเตรียมความพร�อมด�านการทําวิจัยแก�นักศึกษา โดยมีการจัดให�นักศึกษาต�องศึกษาและ

เรียนรู�ในวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� และวิชาสัมมนาที่เก่ียวข�องกับหัวข�อ รวมทั้ง

วิชาบังคับที่เก่ียวข�อง แล�วจึงให�นักศึกษาเป�นผู�เลือกหัวข�อที่สนใจที่จะศึกษาและเลือกอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�

หรือการค�นคว�าอิสระ โดยได�รับความเห็นชอบจากผู�อํานวยการหลักสูตร อาจารย�ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาให�คําปรกึษา

และติดตามการทํางานของนักศึกษา หลักสูตรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ� สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัยให�แก�

นักศึกษา เช�น เครื่องคอมพิวเตอร� ห�องทํางาน ค�นคว�าข�อมูลผ�านระบบสืบค�นออนไลน� เป�นต�น 

 6.  กระบวนการประเมินผล 

    6.1 ประเมินคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระโดยอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�

หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

  6.2 ประเมินความก�าวหน�าในระหว�างการทําวิจัยโดยอาจารย�ท่ีปรึกษาฯ จากการรายงานด�วยวาจาและ

เอกสารของนักศึกษา 

  6.3 ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาโดยรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่เกิดข้ึนในแต�ละ

ข้ันตอน และรายงานในรูปแบบการสัมมนาและ/หรือรายงานฉบับสมบูรณ� 

  6.4 การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ� เป�นหน�าที่และ

ความรับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�า

ด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

  

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1. ผู�บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศด�านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� 

 2.  ผู�เชี่ยวชาญและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด�านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� 

 3.  ผู�ตรวจสอบสภาพแวดล�อมภัยคุกคามไซเบอร� 

 4.  ผู�ประเมินความเสี่ยงและช�องโหว�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5. นักทดสอบช�องโหว�และภัยคุกคามระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6.  นักวิจัยและวิเคราะห�งานเทคโนโลยีสารสนเทศด�านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� 

 7.  อาจารย�ในสายงานที่เก่ียวข�อง 

 

สถานที่ติดต�อ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ช้ัน 10 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 

52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร 0-2997-2222 ต�อ 4112 

e-mail: k_pinthong@hotmail.com 



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018 

 

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 20 

 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล   

หลักหก  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th       e-mail: grad@rsu.ac.th 

                                         

 

 

http://grad/

