รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS674/INT698 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารการตรวจสอบและควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Audit and Control Workshop)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 (2-2-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็ นรายวิชาเลือก
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ผศ.ดร. สุรยี ์ ฟูนิลกุล
อาจารย์มนตรี สุภทั ธรรม
อาจารย์สนิท ศิรสิ วัสดิ ์วัฒนา
อาจารย์ธนกฤต ลิขติ วงษ์
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1-2 / ชัน้ ปี ท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
20 กรกฎาคม 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
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เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ นศ. สามารถนาความรู้ท่ไี ด้ไปประยุกต์ใ ช้ กบั องค์กรต่ าง ๆ ทาให้องค์กรต่าง ๆ
สามารถใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการประกอบการได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ และบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ทแ่ี ต่ละองค์กรได้กาหนดไว้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรูพ้ น้ื ฐาน ความเข้าใจถึงประโยชน์และความสาคัญเรือ่ งของการควบคุม
และการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อ ให้นัก ศึก ษาเข้า ใจในมาตรฐานต่ า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การควบคุ ม และการตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถอ้างอิงมาตรฐานต่างๆ ในการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
การตรวจสอบโครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ (Local Area Network: LAN) การตรวจสอบ
วิธกี ารในการสื่อสาร (Protocol) การตรวจสอบระบบไร้สาย (Wireless System) การตรวจสอบระบบ
จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management Systems) การตรวจสอบห้อง
มันคง
่ (Data Center) การตรวจสอบความต่อเนื่องในการทางานของระบบ (Business Continuity)
การตรวจสอบการกูค้ นื ของระบบ (Disaster and Recovery) การตรวจสอบเว็บเซิรฟ์ เวอร์ (Web
Server) การตรวจสอบเว็บแอพพลิเคชัน (Web-based Application) การตรวจสอบระบบเครือข่าย
แบบรับ-ให้บริการ (Client-Server) การตรวจสอบระบบปฏิบตั กิ ารวินโดว์ (Windows Operating
System) และการตรวจสอบระบบปฏิบตั กิ ารยูนิกซ์ ลินุกซ์ (Unix/Linux)
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม

30 ชัวโมง
่

-

การฝึ กปฏิ บตั ิ /
งานภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
30 ชัวโมง
่

การศึกษาด้วย
ตนเอง
120 ชัวโมง
่

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- นักศึกษาสามารถนัดหมายเพื่อขอคาปรึกษา และ/หรือ ขอคาแนะนาผ่านทางอีเมลล์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1 . คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
)1.4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธกี ารสอน
- การสอนให้นักศึกษาได้ปฏิบตั จิ ริงในการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วม
ไปด้วยในระหว่างการสอน โดยการอ้างอิงจากหนังสือทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
- การฝึ ก ปฏิบ ัติเ พื่อ การควบคุ ม การตรวจสอบ และการแก้ไ ข ปรับ แต่ ง การควบคุ ม ให้
สอดคล้องตามกระบวนการทางาน และกลยุทธ์ทอ่ี งค์กรได้กาหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ทีอ่ งค์กรต้องการ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
- การใช้เอกสารอ้างอิงและซอฟต์แวร์ทไ่ี ด้รบั การยอมรับและถูกลิขสิทธิ ์
2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ต่ี อ้ งได้รบั
)2.1) มีค วามรู้แ ละความเข้า ใจอย่า งถ่ อ งแท้ใ นเนื้ อ หาสาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ตลอดจนทฤษฎีทส่ี าคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
2.2 วิธกี ารสอน
- บรรยายเนื้อหา
- ให้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั จิ ริงในการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ให้นักศึกษาซักถามและอภิปรายปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการปรับแต่งการควบคุมและผลจาก
การตรวจสอบร่วมกัน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
- การทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- ทดสอบปฏิบตั ิ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
)3. (1ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิใ นการจัดการบริบทใหม่ท่ไี ม่ค าดคิดทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาแนวคิดริเริม่ และสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือ
ปั ญหา
)3.4สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ โครงการวิจยั ค้นคว้าทางวิชาการ (
หรือการปฏิบตั ิการทางคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทงั ้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจยั และให้ขอ้ สรุปที่สมบูรณ์ซ่งึ ขยายองค์ความรู้
หรือแนวทางการปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูเ่ ดิมได้อย่างมีนยั สาคัญ
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3.2 วิธกี ารสอน
- ให้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั กิ บั เครือ่ งคอมพิวเตอร์รว่ มไปด้วยกับอาจารย์เพื่อให้สามารถเข้าใจการ
การควบคุมและการตรวจสอบได้อย่างถ่องแท้
- ให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ใิ นการปรับแต่งการควบคุมตามสถานการณ์จาลองได้
- ให้นกั ศึกษาสามารถนาความรูใ้ นวิชานี้ ไปใช้ฝึกฝนเพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาตามทีไ่ ด้
กาหนดให้ หรือตามสถานการณ์ปัญหาขององค์กร เพื่อบรรลุตามเป้ าหมายทีอ่ งค์กรกาหนด
3.3 วิธกี ารประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีม่ กี ารวิเคราะห์และการประยุกต์
ความรูท้ ศ่ี กึ ษา
- ประเมินจากการฝึกปฏิบตั ใิ นระหว่างการเรียนการสอน
- ประเมินจากการทาตัวอย่างโจทย์ทใ่ี ห้นกั ศึกษาทา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
)4.2สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ ( รวมทัง้
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านระดับสูงได้
4.2 วิธกี ารสอน
- ให้นักศึกษาแก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆ ทีก่ าหนดไว้โดยเน้นการประยุกต์ความรูท้ เ่ี รียนในวิชา
กับปั ญหาทีก่ าหนด
- อภิปรายแสดงความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการประยุกต์ความรูท้ เ่ี รียน
ในวิชากับปั ญหาทีก่ าหนดร่วมกับนักศึกษาในระหว่างการฝึกปฏิบตั ิ
4.3 วิธกี ารประเมินผล
- การฝึกปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้กาหนดไว้ในชัน้ เรียน
- การมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ เพื่อค้นหาช่องโหว่ของการควบคุมได้
- การมีส่วนร่ว มในการคิด วิเคราะห์ปรับแต่งการควบคุ ม การติดตาม และการตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
5.2 วิธกี ารสอน
5.3 วิธกี ารประเมินผล
-
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน กิ จกรรมการเรียน การสอน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัวโมง
่
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1
4
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับการ
ตรวจสอบ (IT Audit Review)
2
4
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- การตรวจสอบระบบเครือข่าย:
- ฝึกปฏิบตั กิ าร
การตรวจสอบโครงข่าย
คอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ
(Audit Local Area Network:
LAN)
- LAB
3
4
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- การตรวจสอบระบบเครือข่าย:
- ฝึกปฏิบตั กิ าร
การตรวจสอบโครงข่าย
คอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ
(Audit Local Area Network:
LAN) ต่อ
- LAB
4
4
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- การตรวจสอบระบบเครือข่าย:
- ฝึกปฏิบตั กิ าร
การตรวจสอบวิธกี ารในการ
สื่อสาร (Audit Protocol)
- LAB
5
4
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- การตรวจสอบระบบเครือข่าย:
- ฝึกปฏิบตั กิ าร
การตรวจสอบวิธกี ารในการ
สื่อสาร (Audit Protocol) (ต่อ)
- LAB
6
4
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- การตรวจสอบระบบเครือข่าย:
- ฝึกปฏิบตั กิ าร
การตรวจสอบระบบไร้สาย
(Audit Wireless System)
- LAB
7
4
- ทดสอบปฏิบตั เิ นื้อหาเพือ่
- การตรวจสอบห้องมันคง
่
วัดผลการเรียนรู้
(Audit Data Center)
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- ทดสอบปฏิบตั ิ

ผูส้ อน
ผศ.ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล
อ.มนตรี สุภทั ธรรม

อ.มนตรี สุภทั ธรรม

อ.มนตรี สุภทั ธรรม

อ.มนตรี สุภทั ธรรม

อ.มนตรี สุภทั ธรรม

อ.มนตรี สุภทั ธรรม
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

10

11

12

สอบกลางภาค
- การตรวจสอบ
ระบบปฏิบตั กิ าร: การ
ตรวจสอบระบบปฏิบตั กิ าร
วินโดว์
(Audit Windows Operating
System)
- LAB
- การตรวจสอบ
ระบบปฏิบตั กิ าร: การ
ตรวจสอบระบบปฏิบตั กิ าร
ยูนิกซ์ ลินุกซ์
(Audit Unix/Linux Operating
System)
- LAB
- การตรวจสอบระบบจัดการ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
(Audit Relational Database
Management Systems)
- LAB
- การตรวจสอบระบบจัดการ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
(Audit Relational Database
Management Systems)
(ต่อ)
- LAB

ผูส้ อน

- ฝึกทาแบบฝึกหัดและฝึก
ปฏิบตั ิ

- ทบทวนเนื้อหา
8
9

กิ จกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบตั กิ าร

อ.มนตรี สุภทั ธรรม

4

- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบตั กิ าร

อ.มนตรี สุภทั ธรรม

4

- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบตั กิ าร

อ.สนิท ศิรสิ วัสดิ ์
วัฒนา

4

- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบตั กิ าร

อ.สนิท ศิรสิ วัสดิ ์
วัฒนา

7

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

13

- การตรวจสอบเว็บเซิรฟ์ เวอร์
(Audit Web Server)
- LAB
- การตรวจสอบเว็บแอพพลิเค
ชัน (Audit Web-based
Application)
- LAB
- การตรวจสอบเว็บแอพพลิเค
ชัน (Audit Web-based
Application) (ต่อ)
- LAB
- การตรวจสอบเว็บแอพพลิเค
ชัน (Audit Web-based
Application) (ต่อ)
- LAB

4

- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบตั กิ าร

อ.ธนกฤต ลิขติ วงษ์

4

- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบตั กิ าร

อ.ธนกฤต ลิขติ วงษ์

4

- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบตั กิ าร

อ.ธนกฤต ลิขติ วงษ์

4

- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบตั กิ าร

อ.ธนกฤต ลิขติ วงษ์

14

15

16

17

2.

กิ จกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผูส้ อน

สอบปลายภาค

แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม ผลการ
วิ ธีการประเมิ น
ที่
เรียนรู้
1
1.4, 3.1, - พฤติกรรมการเข้าเรียน การมีสว่ น
3.4
ร่วมและการแสดงความคิดเห็นในชัน้
เรียน
2
2.1
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วย
ข้อสอบทีว่ ดั หลักการและทฤษฎี

3

2.1, 3.1, การฝึกปฏิบตั ิ การทารายงานการศึกษา
3.4, 4.2 ด้วยตนเอง (Independent study)
ทดสอบย่อย ทดสอบปฎิบตั ิ วัดผลจาก
การวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหา

สัปดาห์ที่
ประเมิ น
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล
5%

สัปดาห์ท่ี 8
และ 17

- สอบกลางภาค
25%
- สอบปลายภาค
25%
สอบปฎิบตั ิ 45%

ตลอดภาค
การศึกษา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

8

1. ตาราและเอกสารหลัก
James A. Hall (2011), Information Technology Auditing, 3rd edition, pp. 1-647. ISBN-13: 978-0538-46930-2.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- Robert R. Moeller (2010), IT Audit, Control, and Security, John Wiley and Sons, 2nd
edition, pp. 1-667. ISBN-13: 978-0471406761.
- Davis C., Schiller M., and Wheeler, K. (2006), IT Auditing: Using Controls to Protect
Information Assets (Paperback), McGraw-Hill Osborne Media; 1 edition, ISBN-13: 9780072263435.
- Senft S., Gallegos, F. (2008), Information Technology Control and Audit, Third Edition
(Hardcover), Auerbach Publications; 3 edition, ISBN-13: 978-1420065503
- เว็บไซต์สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมของมาตรฐานการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ:
http://www.isaca.com
หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
ประเมินด้วยระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
- เข้ารับการอบรม หรือสัมมนา เพื่อให้อาจารย์มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการควบคุม และ
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงและพัฒนาการสอนจากผลการประเมินทีไ่ ด้รบั
4. การทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
- มีการทวนสอบข้อสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ วิธกี ารให้คะแนน และการตัดเกรด
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
ปรับปรุงรายวิชาอย่างสม่าเสมอตามความเหมาะสม หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4

