
รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะบญัช ี
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1.  รหสัและช่ือรายวิชา 
 AC476 การรกัษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศและการควบคุม 

(Information System Security and Control) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกติ (3-0-6) 
3.  หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
 บญัชบีณัฑติ และเป็นวชิาบงัคบั 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
 อาจารยบ์ณัฑติา ผูภ้กัด ี
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคการศกึษาที ่1/ชัน้ปีที่3-4  
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้าม)ี 
 AC318  ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี
7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
 ไมม่ ี
8.  สถานท่ีเรียน 
 อาคาร 5 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.  วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
 กรกฎาคม  2559 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อใหน้กัศกึษาไดท้ราบถงึแนวคดิเบือ้งตน้ของการรกัษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ 

การควบคุมระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
 

2.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
1. เขา้ใจและอธบิายการรกัษาความปลอดภยัสารสนเทศ 

การศกึษาถงึความไมป่ลอดภยัในการใชง้านสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร ์
การวางแผนและการจดัระบบความปลอดภยัในคอมพวิเตอร์ 

2. รูจ้กัคุณลกัษณะของระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบสารสนเทศ 
ทัง้ในส่วนการควบคุมทัว่ไปและการควบคุมระบบงาน 

3. เขา้ใจและอธบิายการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการตรวจสอบไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
การศกึษาถงึความไมป่ลอดภยัในการใชง้านสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร ์

การควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ การควบคุมทัว่ไปดา้นสารสนเทศ และ 
การควบคุมเฉพาะระบบงาน เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึความสมัพนัธใ์นการตรวจสอบ 
และการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการตรวจสอบ 
 
2.  จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
สอนเ

สริม 
การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 

ชัว่โมงต่อภาค

การศกึษา 

- การฝึกปฏบิตัโิดยการน าโปรแกรมส าเรจ็รปูมาประยกุต์

ใชใ้นการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 

การศกึษาดว้ยตนเอง 

เพื่อจดัท ารายงานตามที่

ไดร้บัมอบหมาย 

3.  



 3 

จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 
นดัหมายล่วงหน้า โดยอเีมลน์ดัและระบุรายวชิาในหวัขอ้ (subject) 

ส าหรบัการใหค้ าแนะน าทางวชิาการแก่นกัศกึษา 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.  คณุธรรม จริยธรรม 

      1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
พฒันาใหน้กัศกึษามคีวามรบัผดิชอบ มวีนิยั มจีรรยาบรรณวชิาชพี 

เคารพในสทิธขิองขอ้มลูส่วนบุคคล การไมเ่ปิดเผยขอ้มลู 
การไมล่ะเมดิลขิสทิธิท์างซอฟตแ์วรแ์ละไมล่ะเมดิลขิสทิธิท์างปัญญา มคีวามซื่อสตัยใ์นการปฏบิตังิาน 
โดยมคีุณธรรมและจรยิธรรมตามคุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้  

- ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละและซื่อสตัยส์ุจรติ  
- มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
- มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม 

ความสามารถในการท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั  
- เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นรวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ 
- มคีวามเคารพต่อกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
- มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี  
 

      1.2 วิธีการสอน 
- บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณศีกึษาเกีย่วกบัการการรกัษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ  

การควบคุมระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
- อภปิรายกลุ่ม 
- ก าหนดใหน้กัศกึษาหาน าเสนอผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  ไดฝึ้กฝน 

ทกัษะการน าเสนอและการสื่อสารทีเ่หมาะสม 
      1.3 วิธีการประเมินผล 

- สงัเกตพฤตกิรรมในการเขา้ชัน้เรยีน การท างานเป็นกลุ่ม 
และการส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา  

- มอีา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงานอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
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- ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
- ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 

2.  ความรู้ 
      2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

มคีวามรู ้ความเขา้ใจใน ความหมายของระบบสารสนเทศ 
การควบคุมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบสารสนเทศ และ การด าเนินการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
การใชโ้ปรอกรมช่วยในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ  
      2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย อภปิราย การท างานเป็นกลุ่ม ยกตวัอยา่งประกอบโดยการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
และมอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โดยน ามาสรปุและน าเสนอผลจากการศกึษา 
และเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 
      2.3 วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎ ี  
- ประเมนิจากการน าเสนอผลการคน้ควา้ขอ้มลู กรณศีกึษา  

3.  ทกัษะทางปัญญา 
      3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

พฒันาความสามารถในการคดิและวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 
เพื่อพจิารณาการตรวจสอบระบบสารสนเทศเพื่อใหค้รอบคลุมการควบคุมระบบสารสนเทศทีพ่งึม ี
เพื่อใหม้กีารรกัษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศทีเ่หมาะสม 

 
      3.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายใหน้กัศกึษาท าโครงงานพเิศษเพื่อฝึกการวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา  
- อภปิรายกลุ่ม 
- สะทอ้นแนวคดิจากการประพฤต ิ

      3.3 วิธีการประเมินผล 
- สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหส์ถานการณ์ 

หรอืวเิคราะหแ์นวคดิในการควบคุมระบบสารสนเทศ 
- วดัผลจากการประเมนิโครงการ และการน าเสนอผลงาน  
- สงัเกตพฤตกิรรมในการแกไ้ขปัญหา 

 
4.  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
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      4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
- พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั  
- พฒันาทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี  
- พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

และมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา 
      4.2 วิธีการสอน 

- จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น 

การคน้ควา้เกีย่วกบัใบประกาศเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศในระดบัสากล 
อ่านบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ  

- การน าเสนอรายงาน 
      4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอรม์ทีก่ าหนด 
- ประเมนิจากรายงานทีน่ าเสนอ พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี  
- ประเมนิจากรายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 

5.  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

- พฒันาทกัษะในการสื่อสารทัง้การพดู การฟัง การแปล การเขยีน โดยการท ารายงาน 
และน าเสนอในชัน้เรยีน 

- พฒันาทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต 
- พฒันาทกัษะในการใชโ้ปรแกรมช่วยในการตรวจสอบสารสนเทศ 

      5.2 วิธีการสอน 
- บรรยาย อภปิราย การใชโ้ปรแกรมช่วยในการตรวจสอบสารสนเทศ  
- การท างานเป็นกลุ่ม 

เพื่อใชโ้ปรแกรมช่วยในการตรวจสอบสารสนเทศในการประยกุตก์ารตรวจสอบ  
 

      5.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมนิจากรายงาน และรปูแบบการน าเสนอ  
- ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ 

(Week No.) 

วนัท่ี/เดือน 

(Date/Month) 
หวัข้อการบรรยาย/ปฏิบติัการ(Topics) 

กิจกรรม/ 

ส่ือการสอน 

(Activities/Use 0f) 

Instructional Media) 

1 20-Aug-16 ความรูเ้บือ้งตน้ของการตรวจสอบ ความเชื่อถอื 

และการควบคุมภายใน 

Auditing, Assurance, and Internal Control 

บทเรยีน 

2 27-Aug-16 ความรูเ้บือ้งตน้ของการรกัษาความปลอดภยัสารสนเทศ 

Introduction to Information Security 

บทเรยีน 

3 3-Sep-16 Information Systems Security Professional e.g. CISSP อภปิราย / รายงาน 

4 10-Sep-16 ความรูเ้บือ้งตน้ของการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 

Introduction to IT Audit 

บทเรยีน 

5 17-Sep-16 การด าเนินการตรวจสอบระบบสารสนเทศ บทเรยีน 

6 24-Sep-16 ภยัคุกคามและการตรวจสอบระบบปฏบิตักิารและเครอืขา่ย บทเรยีน 

7 1-Oct-16 ภยัคุกคามและการตรวจสอบระบบฐานขอ้มลู บทเรยีน 

8 8-Oct-16 ภยัคุกคามและการตรวจสอบโปรแกรมประยุกต ์ บทเรยีน 

 10-15 Oct-16 สอบกลางภาค (การสอบเกบ็คะแนนระหว่างภาค 40 %)  

9 22-Oct-16 วทิยาการเขา้รหสัลบั Cryptography บทเรยีน 

10 29-Oct-16 เทคโนโลยกีารเขา้รหสัขอ้มลู บทเรยีน 
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1.แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ 

(Week No.) 

วนัท่ี/เดือน 

(Date/Month) 
หวัข้อการบรรยาย/ปฏิบติัการ(Topics) 

กิจกรรม/ 

ส่ือการสอน 

(Activities/Use 0f) 

Instructional Media) 

11 5-Nov-16 โปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 

 Introduction to ACL 

บทเรยีน 

12 12-Nov-16 โปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ฝึกปฏบิตั ิ

13 19-Nov-16 การรกัษาความปลอดภยัทางกายภาพ 

Physical Security 

บทเรยีน 

14 26-Nov-16  Business Ethics, Fraud, and Fraud Detection บทเรยีน 

15 3-Dec-16 New technologies and risk บทเรยีน / อภปิราย / 
รายงาน 

 13-26 Dec-16 สอบปลายภาค (การสอบเกบ็คะแนนปลายภาค 40 %)  

 

หมายเหต:ุ ประมวลรายวชิาและตารางการบรรยายอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียน

รู้ 
วิธีการประเมิน 

สปัดาหท่ี์ประเมิ

น 

สดัส่วนของการประเมิน

ผล 

1 2.1-2.3, 

3.1,3.2 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

9 

16 

40% 

40% 
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2 1.1-1.5, 

4.1-4.5, 

5.1-5.5 

- วเิคราะหก์รณศีกึษา 

คน้ควา้ 

การน าเสนอรายงาน 

- การอ่านและสรปุบทควา

ม 

- การส่งงานตามทีม่อบหม

าย 

ตลอดภาคการศกึ

ษา 

10% 

3 1.1,1.2, 

4.3 
- การเขา้ชัน้เรยีน 

- การมสี่วนรว่ม อภปิราย 

เสนอความเหน็ในชัน้เรยี

น 

ตลอดภาคการศกึ

ษา 

10% 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและต าราหลกั 
  Information Technology Auditing, by James A. Hall, Cengage Learning 

 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ โดย นิตยา วงศภิ์นนัทว์ฒันา (2555) 

 Principles of Information Security, by Michael E. Whitman & Herbert J. Mattord, Cengage 
Learning 

2.  เอกสารและข้อมลูส าคญั 
 - บทความต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาความปลอดภยัสารสนเทศ   

การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
3.  เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 - CISSP® - Certified Information Systems Security Professional, 

https://www.isc2.org/cissp/default.aspx 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1.  กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 

ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้  
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิาโดยใหน้กัศกึษาเป็นผูป้ระเมนิ  
 

2.  กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้  
- ผลการเรยีนของนกัศกึษา 
- การทวนสอบผลประเมนิผลการเรยีนรู้ 
 

3.  การปรบัปรงุการสอน 
หลงัจากไดร้บัผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรงุการสอน 

โดยการหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรงุการสอน เพื่อปรบัปรงุประมวลรายวชิา 
โดยการสบืคน้และศกึษาต าราใหม่ๆ  

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ 
ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากการสอบถาม หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษา 
และรวมถงึการพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ยของนกัศกึษา 
ซึง่มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาท าไดด้งัน้ี 

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารยอ์ื่น 
หรอืผูท้รงคุณวุฒทิีไ่มใ่ช่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  

- มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา 

ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอนและรายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้  
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- ปรบัปรงุรายวชิาทุก 3 ปี 
หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 

- เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน 
เพื่อใหน้กัศกึษามมีมุมองในเรือ่งการประยกุตค์วามรูน้ี้กบัปัญหาทีม่าจากงานวจิยัของอาจารย์
หรอืกจิการธุรกจิต่าง ๆ 

 


