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 COMPUTER SECURITY & FORENSICS ENGINEERING INTRODUCTION 

บทความนี้เรามาทาํความรูจ้กัเบือ้งตน้กบัเรือ่งราวของ Computer Security และ Digital Forensics สาํหรบัผูท้ีไ่ม่มคีวามรู้

ดา้นนี้มาก่อน 
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 COMPUTER SECURITY & FORENSICS ENGINEERING คือ

อะไร 

 Computer Security (อาจเรยีกวา่ Cyber Security, Information System 

Security หรอื IT Security) คอืศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบรกัษาความมัน่คงและปลอดภยัของ

ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ฮารด์แวรแ์ละอุปกรณ์อเิลค็ทรอนคิสต์่างๆ  ระบบใหบ้รกิารหรอืแอป

พลเิคชนัต่างๆ รวมถงึขอ้มลูสารสนเทศทีอ่ยูใ่นรปูดจิิ  ทลั  โดยเป้าหมายสาํคญั คอื เพือ่รกัษา

ความลบั (Confidentiality) ความสมบรูณ์ )Integrity) และความพรอ้มใชง้าน )Availability (

ของระบบหรอืขอ้มลูขององคก์ร   ซึง่มโีอกาสทีจ่ะถูกโจมตทีัง้โดยตัง้ใจ และ ไมต่ัง้ใจจากทัง้ภายใน

และภายนอกองคก์ร  

    สว่น  Digital Forensics เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการตรวจพสิจูน์

พยานหลกัฐานทางดจิทิลั เพือ่ใชใ้นการดาํเนินคดกีบัผูก้ระทาํผดิ โดยการทาํงานจะประกอบไป

ดว้ย การรวมรวมพยานหลกัฐาน  การวเิคราะห ์และการรายงานผลการตรวจพสิจูน์  โดยจะตอ้ง

มคีวามถูกตอ้ง น่าเชื่อถอื และเป็นทีย่อมรบัในชัน้ศาล  (Forensically Sound) 

    องคป์ระกอบหลกัทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ เทคโนโลย ี กระบวนการจดัการ และ บุคลากร 

โดยทัง้สามสว่นจะตอ้งทาํงานประสานสอดคลอ้งกนั   

1. เทคโนโลย ี   ไดแ้ก่เครือ่งมอืต่างๆ ทีจ่ะตอ้งมคีวามสามารถในการระงบั วเิคราะห ์

ตรวจจบั แจง้เหตุ ตามทีไ่ดร้บัการออกแบบและตัง้คา่ไว ้ 

2. กระบวนการจดัการ ไดแ้ก่ นโยบายเกีย่วกบัความปลอดภยั มาตรฐาน แนวทางปฏบิตั ิ

และขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ทีถู่กสรา้งขึน้และบงัคบัใชใ้นองคก์ร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักล

ยุทธแ์ละความตอ้งการขององคก์ร 
บุคลากร จะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัทางคอมพวิเตอร ์

กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อกีทัง้ยงัตอ้งมจีติสาํนึกและจรรยาบรรณทีถู่กตอ้ง 

  

 

  

  

 

 

 ทาํไม COMPUTER SECURITY & FORENSICS ถึงมีความสาํคัญ 

 ในยุคดจิทิลัดสิรปัชนั (Digital Disruption)  องคก์รต่าง ๆ พยายามทีจ่ะ ปรบัตวัเอง

ใหท้นักบัความเปลีย่นแปลง และเพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้ ไมถู่ก Disrupt โดยคูแ่ขง่ทีอ่าจมี

ผลติภณัฑค์ลา้ยกนั หรอืมาจากอุตสาหกรรมอื่นโดยบางบรษิทัถงึกบัตอ้งยอม Disrupt ตวัเอง

เพือ่ใหอ้งคก์รยงัเดนิหน้าต่อไปได ้  ตวัอยา่งของการเปลีย่นแปลงนี้ เช่น การเพิม่ช่องทางการ

เขา้ถงึบรกิารผา่นทาง Internet  เช่น รา้นคา้หรอืผูผ้ลติสนิคา้ใชบ้รกิาร E-commerce และ 

Logistics  หรอืธนาคารทีใ่หบ้รกิาร Mobile Banking ใหค้วามสะดวกแก่ผูใ้ชไ้มต่อ้งไปใชบ้รกิาร

ทีส่าขา รวมถงึ บรกิารในรปูแบบใหมท่ีไ่มเ่คยมมีาก่อน เช่น Ride and accommodation share 

(Grab), E-Wallet/QR payment, Social trading, On-demand Music and VDO  และ

อื่นๆ  ทาํใหอ้งคก์รตอ้งพึง่พาเทคโนโลย ี และ ระบบทางดจิทิลัต่าง ๆ มากขึน้ ความมัน่คง

ปลอดภยัของระบบจงึเป็นสิง่ทีส่าํคญัอย่างยิง่สาํหรบัทุกองคก์ร  
 นอกเหนือจากนัน้การใชบ้รกิารดจิทิลั ยอ่มตอ้งมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่ง

ผูใ้ชบ้รกิารและผูใ้หบ้รกิาร  ทาํใหม้ขีอ้มลูเกดิขึน้มากมาย ไมว่า่จะเป็น ขอ้มลูสว่นบุคคล ขอ้มลู

การใชง้าน ขอ้มลูลขิสทิธิ ์ และขอ้มลูอื่นๆ  ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยดีา้นขอ้มลู (Data 

Science) ทาํใหอ้งคก์รต่าง ๆ  สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูเหล่านี้ในเชงิธุรกจิได ้องคก์รต่าง ๆ  

จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งมกีารเกบ็ขอ้มลูเหล่านี้ไว ้  แต่ทวา่ ขอ้มลูเหล่านี้หากตกอยูใ่นมอือาชญากร 

หรอืถูกนําไปใชใ้นทางทีผ่ดิ อาจทาํใหเ้กดิความเสยีหายเกดิขึน้แก่ทัง้ผูใ้ชบ้รกิาร องคก์ร หรอื 

สงัคมโดยรวม ทางภาครฐัในหลายๆประเทศจงึไดอ้อกกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคล

ขึน้มา เช่น General Data Protection Regulation (GDPR) โดยกลุ่มสหภาพยุโรป หรอื 

Personal Data Protection Act (PDPA) ของไทย  องคก์รต่าง ๆ จงึมหีน้าทีต่ามกฎหมายใน

การรกัษาขอ้มลูเหล่านี้ ใหถู้กใชต้ามวตัถุประสงคท์ีไ่ดต้กลงไวก้บัผูใ้ชเ้ท่านัน้  และมบีทลงโทษที่

ชดัเจนหากละเลย 
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 ทาํไม COMPUTER SECURITY & FORENSICS 

ถึงมีความสาํคญั (ต่อ) 

 จะเหน็ไดว้า่ Computer Security จงึกลายเป็นสิง่สาํคญั

ขององคก์รในยุคนี้  และเป็นสิง่จาํเป็นเพือ่ปกป้ององคก์รจากเหตุการณ์

การละเมดิความปลอดภยัทางไซเบอร ์ )Security breach) ทีม่โีอกาส

เกดิขึน้ตลอดเวลา  โดยนกัเจาะระบบ หรอื Hackers โดยอาศยัเทคนิค

ต่าง ๆ เช่น Spam URLs, Computer hacking, Malware, 

Anonymization service, Phishing, Botnet  นอกเหนือจากความ

พยายามของ Hackers แลว้ การละเมดิยงัสามารถเกดิขึน้จากความไม่

เป็นมอือาชพีของบุคลากรดว้ย   ในปี 2019 จาํนวนการละเมดิทางขอ้มูล 

หรอื Data Breach เพิม่ขึน้ถงึ 33%  หรอืมจีาํนวนขอ้มลูทีถู่กเขา้ถงึ

จากช่องโหว ่ )compromised( 7.9 พนัลา้นครัง้ องคก์รต่าง ๆ เช่น  

Marriott, Facebook, Instagram, Armor, Games, American 

Medical Collection Association, Capital One, Adobe, etc. 

records    

(ทีม่า https://www.cnet.com/news/2019-data-breach-hall-of-

shame-these-were-the-biggest-data-breaches-of-the-year/)  

ต่างไดร้บัผลกระทบจาก Data breach   จากการประเมนิโดย IBM การ

สญูเสยีเฉลีย่แต่ละครัง้ของการละเมดิเป็นจาํนวนเงนิสงูถงึ 3.92 ลา้น

เหรยีญสหรฐั 
   
  

ความรู้และทักษะท่ี COMPUTER SECURITY & FORENSICS ENGINEERS ต้องรู้มีอะไรบ้าง 

    เนื้อหาทีต่อ้งเรยีนเพือ่ใหม้คีวามเชีย่วชาญในการทาํงานดา้น Computer security ประกอบดว้ย ความเขา้ใจพืน้ฐานของระบบคอมพวิเตอรต์ัง้แต่ สถาปัตยกรรม 

ระบบปฏบิตักิาร ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ การเชื่อมต่อ Protocol ต่าง ๆ ,Programming หรอื Scripting language,  Database, Web architecture, Web application โดย

ทีจ่ะเน้นดา้นความปลอดภยัทางคอมพิวเตอรม์ากกวา่เนื้อหาของหลกัสตูร Computer Engineering โดยทัว่ไป    

     โดยในดา้นความรูเ้ฉพาะทาง Computer Security & Forensics Engineers จะตอ้งมคีวามเขา้ใจหลกัการ ทฤษฎ ี เครือ่งมอืและเทคโนโลย ีทีเ่กีย่วขอ้งกบั Computer 

security & forensics  นอกเหนือจากนัน้ ยงัตอ้งมคีวามเขา้ใจกฎหมาย กฎระเบยีบ และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง มทีกัษะในการประยุกตใ์ชค้วามรู ้ความสามารถใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อ

องคก์ร  
 เนื่องจาก Computer Security & Forensics Engineers เป็นผูท้ีม่คีวามรอบรูท้ ัง้การใชค้วามรูใ้นทางป้องกนั (Blue hat) การใชค้วามรูใ้นทางโจมตี (Red hat หรอื 

Ethical Hacking) สิง่หนึ่งทีส่าํคญัทีส่ดุสาํหรบั Computer Security & Forensics Engineers คอืจะตอ้งมจีรรยาบรรณในวชิาชพี ไมใ่ชค้วามรูค้วามสามารถในทางทีผ่ดิ เพราะความรู้

ทีม่สีามารถนําไปใชเ้พือ่เกดิประโยชน์หรอืนําไปใชใ้หเ้กดิความเสยีหายไดอ้ยา่งมหาศาล เช่น ในกรณีที ่Hacker ขโมยขอ้มลูบตัรเครดติ ทาํใหเ้กดิความเสยีหาย 

จบแล้วสามารถทาํงานอะไร และท่ีไหนได้บ้าง 

ตําแหน่งงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั Computer Security ในองคก์รสว่นใหญ่ไดแ้ก่ Security Analyst, 

Security Consultant, Security Architect, Penetration Tester/Ethical Hacker, Chief Information 

Security Officer (CISO)   จะเหน็ Career path มตีัง้แต่ระดบัแรกเขา้ )Security analyst) ไปจนผูบ้รหิาร

ระดบัสงูขององคก์ร (CISO) ซึง่มโีอกาสทีจ่ะกา้วขึน้ไปจนเป็น CIO (Chief Information Officer) ไดเ้ช่นกนั  

กลุ่มอุตสาหกรรมทีต่อ้งการบุคลากรดา้น IT Security อา้งองิจากรายงานของ IBM เรือ่ง 10 อุตสาหกรรมที่

เป็นเป้าหมายในการโจมตมีากทีส่ดุในปี 2019 ไดแ้ก่   

1. Finance and Insurance 

ภาคการเงนิและการประกนัเป็นภาคอุตสาหกรรม ทีต่กเป็นเป้ามากทีส่ดุ คดิเป็น 17% ของการโจมตทีัง้หมด 

โดยคอ่นขา้งจะชดัเจนสาํหรบัคนทัว่ไปวา่ทาํไมผูโ้จมตถีงึตอ้งการเจาะระบบ แต่ในขณะเดยีวกนักเ็ป็น

ภาคอุตสาหกรรมทีม่คีวามพรอ้มในการป้องกนัการโจมตมีากทีส่ดุ เพราฉะนัน้คา่เฉลีย่การสญูเสยีต่อ

เหตุการณ์อยูท่ี ่$320,000 ซึง่น้อยกวา่คา่เฉลีย่ $3.92 million รวมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม  

2. Retail 

เป็นภาคธุรกจิอนัดบัสอง สบืเนื่องจากการเตบิโตของ e-Commerce โดยคิดเป็น 16% ของการโจมตี

ทัง้หมด  การคุกคามสว่นใหญ่เกดิขึน้เพือ่ตอ้งการขอ้มลูสว่นบุคคล ขอ้มลูบตัรเครดติ ขอ้มลูทางการเงนิ 

ขอ้มลูการจบัจ่าย และ ขอ้มลูแตม้สมาชกิ  โดยอาชญากรสว่นใหญ่ตอ้งการขโมยตวัตนลกูคา้ (Identity 

theft)   เทคนิคทีใ่ชก้นัมากคอื Point-of-sale malware และ Card skimming  และบาง ระบบอาจตกเป็น

เป้าโจมตโีดยการฝัง Malicious Javascript ในหน้า website ทีม่กีารชาํระเงนิ ซึง่สามารถสง่ผลกระทบใน

วงกวา้ง 

 

 
 

  

https://www.cnet.com/news/2019-data-breach-hall-of-shame-these-were-the-biggest-data-breaches-of-the-year/
https://www.cnet.com/news/2019-data-breach-hall-of-shame-these-were-the-biggest-data-breaches-of-the-year/
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จบแล้วสามารถทาํงานอะไร และท่ีไหนได้บ้าง (ต่อ) 

3. Transportation 

คิดเป็น  1 0 %ของการโจมตีทัง้หมดไดแ้ก่กลุ่มธุรกจิการขนสง่ ไมว่า่จะเป็นทางบก ทาง

เรอื ทางอากาศ สาํหรบัผูบ้รโิภคและองคก์ร ขอ้มลูทีเ่ป็นทีต่อ้งการสาํหรบัอาชญากร

ไดแ้ก่ ขอ้มลูระบุตวัตน )Personal Identifiable Information, PII) ขอ้มลูชวีภาพ 

หมายเลข Passport ขอ้มลู Loyalty program ขอ้มลูบตัรชาํระเงนิ และ ขอ้มลู

แผนการเดนิทาง   ซึง่สามารถถูกนํามาขายไดใ้น Dark Web  ขอ้มลูพวกนี้มี

ความสาํคญัเพราะสามารถทาํใหเ้กดิความเสยีหายต่อชวีติของบุคคลสาํคญัได ้ กลุ่มที่

โจมตมีทีัง้กลุ่มอาชญากรและจากหน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นปฏปัิกษ์กนั 

4. Media & Entertainment  

อุตสาหกรรมนี้คอืกลุ่มสือ่และการบนัเทงิ รวมถงึกลุ่มผูใ้หบ้รกิารการสือ่สาร ซึง่เป็น

เป้าหมายทีม่มีลูคา่สงูสาํหรบันกัโจมตรีะดบัชาตทิีต่อ้งการควบคุมการไหลของ

ขา่วสาร การมอีทิธพิลต่อความคดิเหน็สาธารณะ หรอืการปกป้องชื่อเสยีงขององคก์ร 

หรอืของประเทศอื่น ๆ  สว่นอาชญากรรมกค็าดหวงัจะไดร้บัผลตอบแทนจากการ

ขโมย หรอื เรยีกคา่ไถ่ เนื้อหาลขิสทิธิ ์

5. Professional services 

กลุ่มนี้ประกอบดว้ยธุรกจิทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะใหค้าํปรกึษาเฉพาะดา้น ไมว่า่จะเป็น 

กฎหมาย การบญัช ีภาษ ีทรพัยากรบุคคล เป็นตน้ คดิเป็น 10% ของการโจมตทีัง้หมด 

แต่จาํนวนของขอ้มลูทีถู่กละเมดิขอ้มลูมมีากทีส่ดุในบรรดาทุกอุตสาหกรรม ซึง่ขอ้มลู

นัน้สว่นใหญ่คอืขอ้มลูของบรษิทัคูค่า้ และเกดิขึน้ระหวา่งการทาํงานไมว่่าจะเป็น

เอกสารต่าง ๆ ซึง่อาจถูกโจมตโีดยใช ้Macros หรอื Scripts ทีฝั่งไวใ้น Files ต่าง ๆ  

 

  

  

 

  

  

 
  

 

 

6. Government 

หน่วยงานของรฐั ตกเป็นเป้าหมายมากขึน้โดยเลื่อนลาํดบัจากลาํดบัที ่7 จากปี 2018 

ภาคสว่นนี้เป็นเป้าหมายทีม่มีลูคา่สงู โดยมทีัง้นกัโจมตรีะดบัชาตทิีมุ่ง่หวงัเขา้มา

ทาํลายหรอืเจาะเอาขอ้มลูทีล่ะเอยีดอ่อนของชาตทิีเ่ป็นปฏปัิกษ์ หรอืจากนกัโจมตทีี่

เป็นนกัเคลื่อนไหวทีต่อ้งการแสดงความสามารถ และอาชญากรทีต่อ้งการเงนิเรยีกคา่

ไถ่เพือ่แลกกบัขอ้มลูทีข่โมยมา โดยหน่วยงานของรฐัในระดบัทอ้งถิน่ตกเป็น

เป้าหมายมากขึน้ เนื่องจากระบบรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีด่อ้ยกวา่ภาคเอกชน  

7. Education  

ภาคการศกึษาคดิเป็น 8% จากการโจมตทีัง้หมด เพิม่ขึน้จาก 6% ในปี 2018  ขอ้มลู

ทีเ่ป็นทีต่อ้งการมหีลากหลาย ตัง้แต่ ทรพัยส์นิทางปัญญา )IP) ไปจนขอ้มลูระบุตวัตน 

)PII) ของนกัศกึษาและบุคลากร  วธิกีารทีใ่ชม้ากทีส่ดุยงัไดแ้ก่ Phishing e-mails  

เนื่องจากองคก์รการศกึษาสว่นใหญ่ม ี IT infrastructure และ Digital footprint ที่

หลากหลาย จงึทาํใหช้่องทางการโจมตมีไีดก้วา้ง  ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายใน

เดอืนตุลาคม 2019 เพยีงเดอืนเดยีวมโีรงเรยีนกวา่ 500 แหง่ทีถู่กเรยีกคา่ไถ่ขอ้มลู   

นอกจากนี้ระบบเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยัยงัสามารถถูกใชเ้ป็นฐานในการเจาะเขา้

ระบบอื่น ๆ ทีเ่ชื่อมโยง เช่น องคก์รการสือ่สาร โครงการกบัภาครฐั หรอื ทางดา้น

การทหาร 
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 จบแล้วสามารถทาํงานอะไร และท่ีไหนได้บ้าง (ต่อ) 

8. Manufacturing 

ถงึแมว้า่จะมรีายงานเกีย่วกบัการละเมดิขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูสาธารณะจาก

ภาคอุตสาหกรรมนี้น้อยกวา่กลุ่มอื่น แต่ไมไ่ดแ้ปลวา่ การละเมดิขอ้มลูอื่น ๆ  จะ

ไมเ่กดิขึน้ )อาจไม่ไดถ้กูเปิดเผย( การใชร้ะบบ Operational Technology 

(OT) เช่น ICS หรอื SCADA ในการควบคุมระบบการผลติทาํใหอุ้ตสาหกรรม

นี้ตกเป็นเป้าการโจมตเีช่นกนั สิง่ทีต่อ้งการจากนกัโจมตไีดแ้ก่ เงนิ หรอื ขอ้มลู

ทรพัยส์นิทางปัญญา โดยเทคนิคทีถู่กใชม้ากทีส่ดุไดแ้ก่ Business Email 

Compromise (BEC) fraud จากการแอบแฝงเป็นคูค่า้ขา้มชาต ิ  เพือ่แอบ

ยกัยอกเงนิ 

9. Energy 

บรษิทัในกลุ่มพลงังานถอืเป็นเป้าหมายทีร่ํ่ารวยสาํหรบันกัโจมตทีัง้จาก

อาชญากรและนกัโจมตขีองรฐัปฏปัิกษ์ เนื่องจากความสาํคญัของอุตสาหกรรม

นี้ต่อความมัน่คงเชงิโครงสรา้งของประเทศ เป็นอุตสาหกรรมทีม่ผีลกระทบต่อ

เศรษฐกจิ และการดาํรงชวีติของประชาชน   เป้าหมายของการโจมตขีอง

อุตสาหกรรมนี้ไดแ้ก่ ขอ้มลูลกูคา้ ขอ้มลูทางการเงนิ ขอ้มลูความลบัองคก์ร 

ขอ้มลูเทคโนโลยทีีไ่มเ่ปิดเผย ซึง่คลา้ยๆกบัของอุตสาหกรรมอื่น แต่ผลกระทบ

ของการโจมตนีัน้มโีอกาสทีเ่กดิเป็นผลกระทบทางทีร่า้ยแรง เช่น หากเกดิ

ขึน้กบัโรงไฟฟ้าพลงังานปรมาณู หรอืการทีก่ารดาํเนินงานขดัขอ้ง ทาํให้

เกดิผลกระทบในวงกวา้งต่อธุรกจิอื่น ๆ ทีพ่ึง่พาพลงังาน ตวัอยา่งในอดตีเช่น

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัโรงไฟฟ้าในประเทศยเูครน โดยรสัเซยีถูกกล่าวหาวา่

เป็นผูอ้ยูเ่บือ้งหลงั   

10. Healthcare 

คดิเป็นสดัสว่นการโจมต ี3% ลดลงจาก 6% ในปี 2018  การโจมตสีว่นใหญ่

ตอ้งการเงนิจากการขายขอ้มลู Medical records ใน Dark Web หรอืการ

เรยีกคา่ไถ่จากการปัน่ป่วนอุปกรณ์ใหท้าํงานผดิปกต ิ โดยมกีรณีของ 2019 

Ryuk attack ทีม่กีารจ่ายคา่ไถ่เป็นจาํนวนถงึ $14 ลา้นเหรยีญเพือ่ใหร้ะบบ

กลบัมาใชง้านไดแ้ละปกป้องชวิติของผูป่้วย  ในปี 2020 กลุ่มอุตสาหกรรม

การดแูลสขุภาพยงัคงตอ้งพฒันาดา้นการปกป้องขอ้มลูใหด้ขีึน้เรือ่ย ๆ ยงัดทีี่

ไมพ่บการเคลื่อนไหวของนกัโจมตขีองรฐัปฏปัิกษ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ 
   
  

สรุป 

 บุคลากรดา้น Computer Security เป็นทีต่อ้งการเป็นอยา่งมากในโลกยุคดจิทิลั จากทัง้ภาครฐัและเอกชนในอุตสาหกรรมดา้นต่าง ๆ ไมใ่ช่เฉพาะดา้นการเงนิการธนาคาร

เท่านัน้ แต่รวมถงึ การคา้ปลกี การขนสง่ การผลติสือ่และความบนัเทงิ การบรกิารทางวชิาชพี การศกึษา การผลติ การพลงังาน และการดแูลสขุภาพ   

   ถงึแมว้า่ทกัษะพืน้ฐานอาจจะคลา้ยกบับณัฑติทีจ่บดา้น Computer Engineering หรอื Computer Science แต่คนทีจ่ะทาํดา้น Security ไดจ้ะตอ้งไดร้บัการศกึษาเฉพาะทาง เพือ่ให้

มคีวามเขา้ใจอยา่งลกึซึง่และมทีกัษะทีส่ามารถนําไปปฏบิตังิานได ้โดยสว่นใหญแ่ลว้หลกัสตูร Computer Security จะเป็นในระดบัปรญิญาโท สาํหรบัผูท้ีม่พีืน้ฐานดา้นคอมพวิเตอรม์า

ก่อน  
 แต่สาํหรบัน้อง ๆ ทีก่ําลงัจะจบชัน้มธัยมทีส่นใจตอ้งการเรยีนรูด้า้นนี้ ทางมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ โดยกลุ่มหลกัสตูรวศิวกรรมนานาชาต ิไดเ้ปิดหลกัสตูร Computer 

Security and Forensics Engineering ในระดบัปรญิญาตร ี หลกัสตูรนานาชาต ิ  สาํหรบันกัเรยีน นกัศกึษา ทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งมพีืน้ฐานดา้นคอมพวิเตอรม์าก ไมจ่าํเป็นตอ้งเขยีน 

program มาก่อน แต่มคีวามสนใจ ตอ้งการความทา้ทายและยดึถอืในสิง่ทีถู่กตอ้ง  โดยเป็นหลกัสตูรนานาชาตแิละไดร้บัสองปรญิญาจากทัง้ มศว และ De Monfort University  ภายใน

เวลา 4 ปีกส็ามารถจบออกมาทาํงานไดเ้ลย ถอืเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีน่่าสนใจ 
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