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รายละเอยีดของรายวชิา 
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หมวดที� 1 ขอ้มูลทั�วไป 

 
1. รหสัและชื�อรายวชิา   0214444  ความปลอดภยัในระบบเครือข่าย  

( Security in Network  System ) 

2. จาํนวนหน่วยกิต    3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทวิชา   วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์  วชิาเอกเลือก  

4. ผูรั้บผดิชอบรายวชิาและผูส้อน  นาย ไภษชัย ์ แซ่จู  รับผดิชอบ กลุ่ม P101   

5. ภาคการศึกษา/ชัNนปีที�เรียน  เปิดสอนภาคที� 2 ชัNนปีที�  4 

6. รายวชิาที�ตอ้งเรียนผา่นมาก่อน - 

7. รายวชิาที�ตอ้งเรียนพร้อมกนั - 

8. สถานที�เรียน    คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ จงัหวดัพทัลุง 

9. วนัที�จดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาครัN งล่าสุด  24  ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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หมวดที� 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

วตัถุประสงค ์
1.   เพื�อใหมี้ความรู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัความปลอดภยัในระบบเครือข่าย  
2.   เพื�อใหมี้ความรู้และเขา้ใจ เทคนิคการเขา้รหสัขอ้มูลแบบต่างๆ  
3.   เพื�อใหมี้ความรู้ในการระบุตวัตน การตรวจสอบสิทธิ ลายมือชื�อดิจิตอล 
4.   เพื�อใหมี้ความรู้และเขา้ใจใน ระบบตรวจจบั ป้องกนั การบุกรุกและไฟร์วอลล ์
5.   เพื�อใหมี้ความรู้และเขา้ใจในการฟืN นฟูระบบเครือข่ายจากภยัพิบติั   
 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื�อใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ ประสบการณ์ ในหลกัการทางดา้นความปลอดภยัในระบบเครือข่าย  

ซึ� งจะเป็นส่วนหนึ�งในการศึกษาวชิาของวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
 

หมวดที� 3  ลกัษณะและการดาํเนินการ 
1. คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัความปลอดภยั การเกิดภยัพิบติัดา้นต่างๆของระบบงานคอมพิวเตอร์ การสร้างความ
ปลอดภยัของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การระบุตวัตน การตรวจสอบสิทธิ เทคนิคการเขา้รหสัขอ้มูลแบบต่างๆ 
ลายมือชื�อดิจิตอล ไฟร์วอลล ์ระบบการป้องกนั ระบบการตรวจจบัการบุกรุก การฟืN นฟูระบบเครือข่ายจากภยัพิบติั 
 

2. จาํนวนชั�วโมงที�ใชต่้อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน  

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั�วโมง ตามความตอ้งการของ
นกัศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มี 90 ชั�วโมง 

 
3. จาํนวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารยใ์หค้าํปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
 - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ 2 ชั�วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะ
รายที�ตอ้งการ) 

2 



 

หมวดที� 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
 

4.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 (1) คุณธรรม จริยธรรมที9ต้องพฒันา 

  4.1.1   ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื�อสัตยสุ์จริต 
 ●  4.1.2   มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  
                 ●  4.1.3   มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
   และลาํดบัความสาํคญั  
  4.1.4   เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น รวมทัNงเคารพในคุณค่าและศกัดิY ศรีของ 
    ความเป็นมนุษย ์   
 ● 4.1.5   เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม  

● 4.1.6   สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคล องคก์ร และสังคม  

● 4.1.7   มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ  
 4.1.8   มีจิตสาธารณะ  

(2)  วธีิการสอนที9จะใช้พฒันาการเรียนรู้       

- ชีNแจงกฎระเบียบของการเขา้ชัNนเรียน เช่น การเขา้ชัNนเรียน การตรงเวลา การแต่งกาย เป็นตน้ 
- สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม เนน้ความรับผดิชอบต่องาน วนิยั จรรยาบรรณ ความซื�อสัตยต่์อหนา้ที�ใน

กลุ่ม ความถ่อมตนและความมีนํNาใจต่อเพื�อนร่วมงาน และความไม่ละโมบ  
        (3) วธีิการประเมินผล       

  -  ตรวจสอบการแต่งกายให้ถูกตอ้งตามระเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั   
  -  ตรวจสอบการเคารพกฎระเบียบของการเขา้ชัNนเรียน เช่น การเขา้ชัNนเรียน ตรงเวลา  

    -  ตรวจสอบการเคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
4.2 ความรู้ 

● 4.2.1 มีความรู้และความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการและทฤษฎีที�สาํคญัในเนืNอหาสาขาวชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์  

 4.2.2 สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทางคอมพิวเตอร์ รวมทัNงประยกุตค์วามรู้ 
ทกัษะ และการใชเ้ครื�องมือที�เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา  

 4.2.3 สามารถวเิคราะห์ ออกแบบ ติดตัNง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคป์ระกอบ    ต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามขอ้กาํหนด  

● 4.2.4 สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและววิฒันาการคอมพิวเตอร์ รวมทัNงการนาํไป
ประยกุต ์ 
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 4.2.5 รู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความชาํนาญทางคอมพิวเตอร์อยา่งต่อเนื�อง  
● 4.2.6 มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี�ยนแปลง และเขา้ใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ  
 4.2.7 มีประสบการณ์ในการพฒันาและ/หรือการประยกุตซ์อฟตแ์วร์ที�ใชง้านไดจ้ริง  
● 4.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์กบัความรู้ในศาสตร์อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  

 

 (1)  ความรู้ที9จะได้รับ  

เติมเตม็องคค์วามรู้พืNนฐานดา้น ความปลอดภยัในระบบเครือข่าย ตามที�ระบุในกรอบมาตรฐาน  
 

(2)  วธีิการสอน 

- บรรยายโดยใชปั้ญหานาํและตามดว้ยการแกปั้ญหา อภิปรายโตต้อบระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน การนาํเสนอ
รายงาน  และการวเิคราะห์กรณีศึกษา  

- ฟังบรรยาย สัปดาห์ละ 3 คาบ 
- ศึกษาจากเอกสารกรณีศึกษา 
- ศึกษากรณีตวัอยา่ง  ดว้ยตนเอง      
 - การอภิปราย วเิคราะห์ ตอบคาํถาม 

 (3)  วธีิการประเมิน 

- นาํเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งวเิคราะห์กรณีศึกษา 
- สอบทวนความรู้หลงัจากจบภาคการศึกษา 

 

4.3 ทกัษะทางปัญญา 

(1) ทกัษะทางปัญญาที9ต้องพฒันา 
● 4.3.1 สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ  
 4.3.2 สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื�อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
● 4.3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  
● 4.3.4 สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

 (2)  วธีิการสอน 

มอบหมายใหน้กัศึกษาแกปั้ญหาที�กาํหนดโดยใชค้วามรู้ในวชิานีN  และนาํเสนอผลการแกปั้ญหาใน
รูปของตนเอง 
 

(3)  วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา  
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- สอบทวนความรู้ตลอดระหวา่งภาคเรียน และหลงัจากจบภาคการศึกษา 
-  

4.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.4.1 สามารถสื�อสารกบักลุ่มคนหลากหลายโดยใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
4.4.2 สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทัNง
ในบทบาทของผูน้าํ หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมทาํงาน  
● 4.4.3 สามารถใชค้วามรู้ดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์มาชีNนาํสังคมในประเด็นที�เหมาะสม  
4.4.4 มีความรับผดิชอบในการกระทาํของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม  
● 4.4.5 สามารถเป็นผูริ้เริ�มแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทัNงส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทัNง
แสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทัNงของตนเองและของกลุ่ม  

 4.4.6 มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทัNงของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเนื�อง 
(1)  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที9ต้องพฒันา  

- สามารถใชค้วามรู้ดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์มาชีNนาํสังคมในประเด็นที�เหมาะสม 
 (2)  วธีิการสอน 

มอบหมายใหน้กัศึกษาแกปั้ญหาที�กาํหนดโดยใชค้วามรู้ในวชิานีN  และนาํเสนอผลการแกปั้ญหาในรูปของ
ตนเอง 

 (3)  วธีิการประเมิน 
สอบทวนความรู้ตลอดระหวา่งภาคเรียน และหลงัจากจบภาคการศึกษา 

 

4.5  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื9อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1)  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื9อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

● 4.5.1  มีทกัษะในการใชเ้ครื�องมือที�จาํเป็นที�มีอยูใ่นปัจจุบนัในการทาํงานที�เกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ 
4.5.2  สามารถแนะนาํประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ 
การแสดงสถิติประยกุตต่์อปัญหาที�เกี�ยวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์ 
4.5.3  สามารถสื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทัNงการพดูและการเขียน เลือกใชรู้ปแบบของ 
สื�อการนาํเสนออยา่งเหมาะสม 
● 4.5.4  สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสืี�อสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4.5.5   สามารถประยกุตค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื�อการวเิคราะห์ประมวลผล 
การแกปั้ญหาและนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 (2)  วธีิการสอน 
- เนน้การสอนที�ใชปั้ญหานาํ ทฤษฏีตาม และการพฒันาแนวคิดจากปัญหาเพื�อนาํไปสู่การคน้พบ ขอ้สรุป

หรือทฤษฏีใหม่ 
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- มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก Website สื�อการสอน e-Learning และทาํรายงาน โดย
เนน้การนาํตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งที�มาขอ้มูลที�น่าเชื�อถือ 

- นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยทีี�เหมาะสม  
- ทา้ทายเชิงวชิาการต่อนกัศึกษาในระหวา่งการสอนโดยการตัNงคาํถามที�มาจากปัญหาจริงในอุตสาหกรรม 

หรือบทความวชิาการ เพื�อให้นกัศึกษาฝึกคิดหาวธีิการแกปั้ญหา 
(3) วธีิการประเมิน  

- สอบทวนความรู้ตลอดระหวา่งภาคเรียน และหลงัจากจบภาคการศึกษา 
 

หมวดที� 5.  แผนการสอนและการประเมินผล  
 

1. แผนการเรียนรู้ วชิาสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์   

สัปดาห์ สาระความรู้ จํานวน 

ชั9วโมง 

กจิกรรม  ผ้สอน 

1 แนวคิดเกี�ยวกบัความปลอดภยั   3 บรรยายและถามตอบ
ปัญหา  

นาย ไภษชัย ์ แซ่จู 

2  
 

การเกิดภยัพิบติัดา้นต่างๆของระบบงาน
คอมพิวเตอร์  

3 บรรยายและถามตอบ
ปัญหา  

นาย ไภษชัย ์ แซ่จู 

3 การสร้างความปลอดภยัของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

3 บรรยายและถามตอบ
ปัญหา  

นาย ไภษชัย ์ แซ่จู 
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การระบุตวัตน  3 บรรยายและถามตอบ
ปัญหา  

นาย ไภษชัย ์ แซ่จู 

5 การตรวจสอบสิทธิ  3 บรรยายและถามตอบ
ปัญหา  

นาย ไภษชัย ์ แซ่จู 

6-7 
 

เทคนิคการเขา้รหสัขอ้มูลแบบต่างๆ  6 บรรยายและถามตอบ
ปัญหา  

นาย ไภษชัย ์ แซ่จู 

8 ลายมือชื�อดิจิตอล 3 บรรยายและถามตอบ
ปัญหา 

นาย ไภษชัย ์ แซ่จู 

9-10  
 

ไฟร์วอลล ์ 6 บรรยายและถามตอบ
ปัญหา  

นาย ไภษชัย ์ แซ่จู 

11-12 
 

ระบบการป้องกนั  6 บรรยายและถามตอบ
ปัญหา  

นาย ไภษชัย ์ แซ่จู 
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13-14 ระบบการตรวจจบัการบุกรุก  6 บรรยายและถามตอบ
ปัญหา  

นาย ไภษชัย ์ แซ่จู 

15 การฟืN นฟูระบบเครือข่ายจากภยัพิบติั 3 บรรยายและถามตอบ
ปัญหา  

นาย ไภษชัย ์ แซ่จู 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมินผล ผลการเรียนรู้ กจิกรรมการ

ประเมินผล 

สัปดาห์ที9กาํหนด สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 1.2,1.3,1.5,1.6,1.7, 2.1,2.4, 2.6, 
2.8, 3.1, 3.3, 3.4, 4.3,4.5 5.1,5.4 

การบา้น ตลอดภาคเรียน 30% 

2 1.2,1.3,1.5,1.6,1.7, 2.1,2.4, 2.6, 
2.8, 3.1, 3.3, 3.4, 4.3,4.5 5.1,5.4 

สอบกลางภาค ตามปฏิทิน
การศึกษา 

30% 

3 1.2,1.3,1.5,1.6,1.7, 2.1,2.4, 2.6, 
2.8, 3.1, 3.3, 3.4, 4.3,4.5 5.1,5.4 

สอบปลายภาค ตามปฏิทิน
การศึกษา 

40% 

  
เกณฑก์ารกาํหนดค่าระดบัขัNน 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ค่าระดบัขัNน 
  81.00-100.00 A 

75.00-80.99 B+ 

69.00-74.99 B 
63.00-68.99 C+ 
53.00-62.99 C 
47.00-52.99  D+ 
41.00-46.99 D 
 0.00-40.99 F 
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หมวดที� 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้   
1. ตาํราและเอกสารหลกั 
    ธนญัชยั ตรีภาค, เอกสารคาํสอนวชิา Network Security, คณะวศิวกรรมศาสตร์,  สจล. 243 หนา้ 

2. เอกสารและขอ้มูลสาํคญั 
   William Stallings, “Cryptography and Network Security: Principals and Practice”,  Pearson Education, Inc.,  publishing as Prentice(2006), 2011 , 900 
pages 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 
   Behrouz A. Frouzan: Cryptography and Network Security, Tata Mgrohill co., Ltd. India,  2007, 737 pages 
 

หมวดที� 7.  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
 

7.1. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

7.2. กลยทุธ์การประเมินการสอน 
- การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 

- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

7.3. การปรับปรุงการสอน 
- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 

7.4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิY ของนกัศึกษาในรายวชิา 
- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอื์�น หรือผูท้รงคุณวฒิุ ที�ไม่ใช่

อาจารยผ์ูส้อน แต่อาจารยที์�ทวนสอบตอ้งมีความรู้ในวชิานีN   
- มีการตัNงคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบ

ขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
7.5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  

- ปรับปรุงประมวลรายวชิาทุก 3 ปี ตามผลการสัมมนาการจดัการเรียนการสอน  
- ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือ ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิY ตามขอ้ 7.4 
ลงชื�อ:        ไภษชัย ์ แซ่จู      

                          ( นาย ไภษชัย ์ แซ่จู ) 
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
           วนัที�   24  เดือน ตุลาคม พ.ศ.       2562  
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