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COMPUTER SECURITY & FORENSICS ENGINEERING INTRODUCTION
บทความนี้เรามาทําความรูจ้ กั เบือ้ งต้นกับเรือ่ งราวของ Computer Security และ Digital Forensics สําหรับผูท้ ไ่ี ม่มคี วามรู้
ด้านนี้มาก่อน

COMPUTER SECURITY & FORENSICS ENGINEERING คื อ
อะไร
Computer Security (อาจเรียกว่า Cyber Security, Information System
Security หรือ IT Security) คือศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับระบบรักษาความมันคงและปลอดภั
่
ยของ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์ต่างๆ ระบบให้บริการหรือแอป
พลิเคชันต่างๆ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทีอ่ ยูใ่ นรูปดิจิ ทัล โดยเป้ าหมายสําคัญ คือ เพือ่ รักษา
ความลับ (Confidentiality) ความสมบูรณ์ )Integrity) และความพร้อมใช้งาน )Availability (
ของระบบหรือข้อมูลขององค์กร ซึง่ มีโอกาสทีจ่ ะถูกโจมตีทงั ้ โดยตัง้ ใจ และ ไม่ตงั ้ ใจจากทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์กร
ส่วน
Digital Forensics เป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการตรวจพิสจู น์
พยานหลักฐานทางดิจทิ ลั เพือ่ ใช้ในการดําเนินคดีกบั ผูก้ ระทําผิด โดยการทํางานจะประกอบไป
ด้วย การรวมรวมพยานหลักฐาน การวิเคราะห์ และการรายงานผลการตรวจพิสจู น์ โดยจะต้อง
มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็ นทีย่ อมรับในชัน้ ศาล (Forensically Sound)
องค์ประกอบหลักทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ เทคโนโลยี กระบวนการจัดการ และ บุคลากร
โดยทัง้ สามส่วนจะต้องทํางานประสานสอดคล้องกัน
1. เทคโนโลยี
ได้แก่เครือ่ งมือต่างๆ ทีจ่ ะต้องมีความสามารถในการระงับ วิเคราะห์
ตรวจจับ แจ้งเหตุ ตามทีไ่ ด้รบั การออกแบบและตัง้ ค่าไว้
2. กระบวนการจัดการ ได้แก่ นโยบายเกีย่ วกับความปลอดภัย มาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิ
และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ทีถ่ ูกสร้างขึน้ และบังคับใช้ในองค์กร เพือ่ ให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์และความต้องการขององค์กร
บุคลากร จะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อีกทัง้ ยังต้องมีจติ สํานึกและจรรยาบรรณทีถ่ ูกต้อง

ทํา ไม COMPUTER SECURITY & FORENSICS ถึ ง มี ค วามสํา คัญ
ในยุคดิจทิ ลั ดิสรัปชัน (Digital Disruption) องค์กรต่าง ๆ พยายามทีจ่ ะ ปรับตัวเอง
ให้ทนั กับความเปลีย่ นแปลง และเพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้ ไม่ถูก Disrupt โดยคูแ่ ข่งทีอ่ าจมี
ผลิตภัณฑ์คล้ายกัน หรือมาจากอุตสาหกรรมอื่นโดยบางบริษทั ถึงกับต้องยอม Disrupt ตัวเอง
เพือ่ ให้องค์กรยังเดินหน้าต่อไปได้ ตัวอย่างของการเปลีย่ นแปลงนี้ เช่น การเพิม่ ช่องทางการ
เข้าถึงบริการผ่านทาง Internet เช่น ร้านค้าหรือผูผ้ ลิตสินค้าใช้บริการ E-commerce และ
Logistics หรือธนาคารทีใ่ ห้บริการ Mobile Banking ให้ความสะดวกแก่ผใู้ ช้ไม่ตอ้ งไปใช้บริการ
ทีส่ าขา รวมถึง บริการในรูปแบบใหม่ทไ่ี ม่เคยมีมาก่อน เช่น Ride and accommodation share
(Grab), E-Wallet/QR payment, Social trading, On-demand Music and VDO และ
อื่นๆ ทําให้องค์กรต้องพึง่ พาเทคโนโลยี และ ระบบทางดิจทิ ลั ต่าง ๆ มากขึน้ ความมันคง
่
ปลอดภัยของระบบจึงเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ สําหรับทุกองค์กร
นอกเหนือจากนัน้ การใช้บริการดิจทิ ลั
ย่อมต้องมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่าง
ผูใ้ ช้บริการและผูใ้ ห้บริการ ทําให้มขี อ้ มูลเกิดขึน้ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล
การใช้งาน ข้อมูลลิขสิทธิ ์ และข้อมูลอื่นๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดา้ นข้อมูล (Data
Science) ทําให้องค์กรต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ในเชิงธุรกิจได้ องค์กรต่าง ๆ
จึงมีความจําเป็ นต้องมีการเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ แต่ทว่า ข้อมูลเหล่านี้หากตกอยูใ่ นมืออาชญากร
หรือถูกนําไปใช้ในทางทีผ่ ดิ อาจทําให้เกิดความเสียหายเกิดขึน้ แก่ทงั ้ ผูใ้ ช้บริการ องค์กร หรือ
สังคมโดยรวม ทางภาครัฐในหลายๆประเทศจึงได้ออกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ขึน้ มา เช่น General Data Protection Regulation (GDPR) โดยกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ
Personal Data Protection Act (PDPA) ของไทย องค์กรต่าง ๆ จึงมีหน้าทีต่ ามกฎหมายใน
การรักษาข้อมูลเหล่านี้ ให้ถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้ตกลงไว้กบั ผูใ้ ช้เท่านัน้ และมีบทลงโทษที่
ชัดเจนหากละเลย
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ทํา ไม COMPUTER SECURITY & FORENSICS
ถึ ง มี ค วามสํา คัญ (ต่ อ )
จะเห็นได้วา่ Computer Security จึงกลายเป็ นสิง่ สําคัญ
ขององค์กรในยุคนี้ และเป็ นสิง่ จําเป็ นเพือ่ ปกป้ ององค์กรจากเหตุการณ์
การละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ )Security breach) ทีม่ โี อกาส
เกิดขึน้ ตลอดเวลา โดยนักเจาะระบบ หรือ Hackers โดยอาศัยเทคนิค
ต่าง ๆ เช่น Spam URLs, Computer hacking, Malware,
Anonymization service, Phishing, Botnet นอกเหนือจากความ
พยายามของ Hackers แล้ว การละเมิดยังสามารถเกิดขึน้ จากความไม่
เป็ นมืออาชีพของบุคลากรด้วย ในปี 2019 จํานวนการละเมิดทางข้อมูล
หรือ Data Breach เพิม่ ขึน้ ถึง 33% หรือมีจาํ นวนข้อมูลทีถ่ ูกเข้าถึง
จากช่องโหว่ )compromised( 7.9 พันล้านครัง้ องค์กรต่าง ๆ เช่น

Marriott, Facebook, Instagram, Armor, Games, American
Medical Collection Association, Capital One, Adobe, etc.
records
(ทีม่ า https://www.cnet.com/news/2019-data-breach-hall-ofshame-these-were-the-biggest-data-breaches-of-the-year/)
ต่างได้รบั ผลกระทบจาก Data breach จากการประเมินโดย IBM การ
สูญเสียเฉลีย่ แต่ละครัง้ ของการละเมิดเป็ นจํานวนเงินสูงถึง 3.92 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

ความรู้แ ละทัก ษะที่ COMPUTER SECURITY & FORENSICS ENGINEERS ต้ อ งรู้มี อ ะไรบ้ า ง
เนื้อหาทีต่ อ้ งเรียนเพือ่ ให้มคี วามเชีย่ วชาญในการทํางานด้าน Computer security ประกอบด้วย ความเข้าใจพืน้ ฐานของระบบคอมพิวเตอร์ตงั ้ แต่ สถาปั ตยกรรม
ระบบปฏิบตั กิ าร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อ Protocol ต่าง ๆ ,Programming หรือ Scripting language, Database, Web architecture, Web application โดย
ทีจ่ ะเน้นด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์มากกว่าเนื้อหาของหลักสูตร Computer Engineering โดยทัวไป
่
โดยในด้านความรูเ้ ฉพาะทาง Computer Security & Forensics Engineers จะต้องมีความเข้าใจหลักการ ทฤษฎี เครือ่ งมือและเทคโนโลยี ทีเ่ กีย่ วข้องกับ Computer
security & forensics นอกเหนือจากนัน้ ยังต้องมีความเข้าใจกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
องค์กร
เนื่องจากComputer Security & Forensics Engineers เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรอบรูท้ งั ้ การใช้ความรูใ้ นทางป้ องกัน (Blue hat) การใช้ความรูใ้ นทางโจมตี (Red hat หรือ
Ethical Hacking) สิง่ หนึ่งทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ สําหรับ Computer Security & Forensics Engineers คือจะต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ไม่ใช้ความรูค้ วามสามารถในทางทีผ่ ดิ เพราะความรู้
ทีม่ สี ามารถนําไปใช้เพือ่ เกิดประโยชน์หรือนําไปใช้ให้เกิดความเสียหายได้อย่างมหาศาล เช่น ในกรณีท่ี Hacker ขโมยข้อมูลบัตรเครดิต ทําให้เกิดความเสียหาย

จบแล้ ว สามารถทํา งานอะไร และที่ ไ หนได้ บ้า ง

ตําแหน่งงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ Computer Security ในองค์กรส่วนใหญ่ได้แก่ Security Analyst,

Security Consultant, Security Architect, Penetration Tester/Ethical Hacker, Chief Information
Security Officer (CISO) จะเห็น Career path มีตงั ้ แต่ระดับแรกเข้า )Security analyst) ไปจนผูบ้ ริหาร
ระดับสูงขององค์กร (CISO) ซึง่ มีโอกาสทีจ่ ะก้าวขึน้ ไปจนเป็ น CIO (Chief Information Officer) ได้เช่นกัน
กลุ่มอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการบุคลากรด้าน IT Security อ้างอิงจากรายงานของ IBM เรือ่ ง 10 อุตสาหกรรมที่
เป็ นเป้ าหมายในการโจมตีมากทีส่ ดุ ในปี 2019 ได้แก่
1. Finance and Insurance
ภาคการเงินและการประกันเป็ นภาคอุตสาหกรรม ทีต่ กเป็ นเป้ ามากทีส่ ดุ คิดเป็ น 17% ของการโจมตีทงั ้ หมด
โดยค่อนข้างจะชัดเจนสําหรับคนทัวไปว่
่ าทําไมผูโ้ จมตีถงึ ต้องการเจาะระบบ
แต่ในขณะเดียวกันก็เป็ น
ภาคอุตสาหกรรมทีม่ คี วามพร้อมในการป้ องกันการโจมตีมากทีส่ ดุ
เพราฉะนัน้ ค่าเฉลีย่ การสูญเสียต่อ
เหตุการณ์อยูท่ ่ี $320,000 ซึง่ น้อยกว่าค่าเฉลีย่ $3.92 million รวมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

2. Retail
เป็ นภาคธุรกิจอันดับสอง สืบเนื่องจากการเติบโตของ e-Commerce โดยคิดเป็ น 16% ของการโจมตี
ทัง้ หมด การคุกคามส่วนใหญ่เกิดขึน้ เพือ่ ต้องการข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลการจับจ่าย และ ข้อมูลแต้มสมาชิก โดยอาชญากรส่วนใหญ่ตอ้ งการขโมยตัวตนลูกค้า (Identity
theft) เทคนิคทีใ่ ช้กนั มากคือ Point-of-sale malware และ Card skimming และบาง ระบบอาจตกเป็ น
เป้ าโจมตีโดยการฝั ง Malicious Javascript ในหน้า website ทีม่ กี ารชําระเงิน ซึง่ สามารถส่งผลกระทบใน
วงกว้าง
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จบแล้ ว สามารถทํา งานอะไร และที่ ไ หนได้ บ้า ง (ต่ อ )
3. Transportation
คิดเป็ น1 0 %ของการโจมตีทงั้ หมดได้แก่กลุ่มธุรกิจการขนส่ง ไม่วา่ จะเป็ นทางบก ทาง

เรือ ทางอากาศ สําหรับผูบ้ ริโภคและองค์กร ข้อมูลทีเ่ ป็ นทีต่ อ้ งการสําหรับอาชญากร
ได้แก่ ข้อมูลระบุตวั ตน )Personal Identifiable Information, PII) ข้อมูลชีวภาพ
หมายเลข Passport ข้อมูล Loyalty program ข้อมูลบัตรชําระเงิน และ ข้อมูล
แผนการเดินทาง
ซึง่ สามารถถูกนํามาขายได้ใน Dark Web ข้อมูลพวกนี้มี
ความสําคัญเพราะสามารถทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวติ ของบุคคลสําคัญได้ กลุ่มที่
โจมตีมที งั ้ กลุ่มอาชญากรและจากหน่วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นปฏิปักษ์กนั

4. Media & Entertainment

อุตสาหกรรมนี้คอื กลุ่มสือ่ และการบันเทิง รวมถึงกลุ่มผูใ้ ห้บริการการสือ่ สาร ซึง่ เป็ น
เป้ าหมายทีม่ มี ลู ค่าสูงสําหรับนักโจมตีระดับชาติทต่ี อ้ งการควบคุมการไหลของ
ข่าวสาร การมีอทิ ธิพลต่อความคิดเห็นสาธารณะ หรือการปกป้ องชื่อเสียงขององค์กร
หรือของประเทศอื่น ๆ ส่วนอาชญากรรมก็คาดหวังจะได้รบั ผลตอบแทนจากการ
ขโมย หรือ เรียกค่าไถ่ เนื้อหาลิขสิทธิ ์

5. Professional services

กลุ่มนี้ประกอบด้วยธุรกิจทีใ่ ห้บริการในลักษณะให้คาํ ปรึกษาเฉพาะด้าน ไม่วา่ จะเป็ น
กฎหมาย การบัญชี ภาษี ทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น คิดเป็ น 10% ของการโจมตีทงั ้ หมด
แต่จาํ นวนของข้อมูลทีถ่ ูกละเมิดข้อมูลมีมากทีส่ ดุ ในบรรดาทุกอุตสาหกรรม ซึง่ ข้อมูล
นัน้ ส่วนใหญ่คอื ข้อมูลของบริษทั คูค่ า้
และเกิดขึน้ ระหว่างการทํางานไม่ว่าจะเป็ น
เอกสารต่าง ๆ ซึง่ อาจถูกโจมตีโดยใช้ Macros หรือ Scripts ทีฝ่ ั งไว้ใน Files ต่าง ๆ

6. Government
หน่วยงานของรัฐ ตกเป็ นเป้ าหมายมากขึน้ โดยเลื่อนลําดับจากลําดับที่ 7 จากปี 2018
ภาคส่วนนี้เป็ นเป้ าหมายทีม่ มี ลู ค่าสูง
โดยมีทงั ้ นักโจมตีระดับชาติทม่ี งุ่ หวังเข้ามา
ทําลายหรือเจาะเอาข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อนของชาติทเ่ี ป็ นปฏิปักษ์ หรือจากนักโจมตีท่ี
เป็ นนักเคลื่อนไหวทีต่ อ้ งการแสดงความสามารถ และอาชญากรทีต่ อ้ งการเงินเรียกค่า
ไถ่เพือ่ แลกกับข้อมูลทีข่ โมยมา
โดยหน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิน่ ตกเป็ น
เป้ าหมายมากขึน้ เนื่องจากระบบรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทีด่ อ้ ยกว่าภาคเอกชน

7. Education
ภาคการศึกษาคิดเป็ น 8% จากการโจมตีทงั ้ หมด เพิม่ ขึน้ จาก 6% ในปี 2018 ข้อมูล
ทีเ่ ป็ นทีต่ อ้ งการมีหลากหลาย ตัง้ แต่ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา )IP) ไปจนข้อมูลระบุตวั ตน
)PII) ของนักศึกษาและบุคลากร วิธกี ารทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ ยังได้แก่ Phishing e-mails
เนื่องจากองค์กรการศึกษาส่วนใหญ่มี IT infrastructure และ Digital footprint ที่
หลากหลาย จึงทําให้ช่องทางการโจมตีมไี ด้กว้าง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใน
เดือนตุลาคม 2019 เพียงเดือนเดียวมีโรงเรียนกว่า 500 แห่งทีถ่ ูกเรียกค่าไถ่ขอ้ มูล
นอกจากนี้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยยังสามารถถูกใช้เป็ นฐานในการเจาะเข้า
ระบบอื่น ๆ ทีเ่ ชื่อมโยง เช่น องค์กรการสือ่ สาร โครงการกับภาครัฐ หรือ ทางด้าน
การทหาร
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จบแล้ ว สามารถทํา งานอะไร และที่ ไ หนได้ บ้า ง (ต่ อ )
8. Manufacturing

ถึงแม้วา่ จะมีรายงานเกีย่ วกับการละเมิดข้อมูลทีเ่ ป็ นข้อมูลสาธารณะจาก
ภาคอุตสาหกรรมนี้น้อยกว่ากลุ่มอื่น แต่ไม่ได้แปลว่า การละเมิดข้อมูลอื่น ๆ จะ
ไม่เกิดขึน้ )อาจไม่ได้ถกู เปิ ดเผย( การใช้ระบบ Operational Technology
(OT) เช่น ICS หรือ SCADA ในการควบคุมระบบการผลิตทําให้อุตสาหกรรม
นี้ตกเป็ นเป้ าการโจมตีเช่นกัน สิง่ ทีต่ อ้ งการจากนักโจมตีได้แก่ เงิน หรือ ข้อมูล
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา โดยเทคนิคทีถ่ ูกใช้มากทีส่ ดุ ได้แก่ Business Email
Compromise (BEC) fraud จากการแอบแฝงเป็ นคูค่ า้ ข้ามชาติ เพือ่ แอบ
ยักยอกเงิน

9. Energy

บริษทั ในกลุ่มพลังงานถือเป็ นเป้ าหมายทีร่ ่าํ รวยสําหรับนักโจมตีทงั ้ จาก
อาชญากรและนักโจมตีของรัฐปฏิปักษ์ เนื่องจากความสําคัญของอุตสาหกรรม
นี้ต่อความมันคงเชิ
่
งโครงสร้างของประเทศ เป็ นอุตสาหกรรมทีม่ ผี ลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ และการดํารงชีวติ ของประชาชน
เป้ าหมายของการโจมตีของ
อุตสาหกรรมนี้ได้แก่ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลความลับองค์กร
ข้อมูลเทคโนโลยีทไ่ี ม่เปิ ดเผย ซึง่ คล้ายๆกับของอุตสาหกรรมอื่น แต่ผลกระทบ
ของการโจมตีนนั ้ มีโอกาสทีเ่ กิดเป็ นผลกระทบทางทีร่ า้ ยแรง เช่น หากเกิด
ขึน้ กับโรงไฟฟ้ าพลังงานปรมาณู หรือการทีก่ ารดําเนินงานขัดข้อง ทําให้
เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อธุรกิจอื่น ๆ ทีพ่ ง่ึ พาพลังงาน ตัวอย่างในอดีตเช่น
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับโรงไฟฟ้ าในประเทศยูเครน โดยรัสเซียถูกกล่าวหาว่า
เป็ นผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลัง

10. Healthcare

คิดเป็ นสัดส่วนการโจมตี 3% ลดลงจาก 6% ในปี 2018 การโจมตีสว่ นใหญ่
ต้องการเงินจากการขายข้อมูล Medical records ใน Dark Web หรือการ
เรียกค่าไถ่จากการปั น่ ป่ วนอุปกรณ์ให้ทาํ งานผิดปกติ โดยมีกรณีของ 2019
Ryuk attack ทีม่ กี ารจ่ายค่าไถ่เป็ นจํานวนถึง $14 ล้านเหรียญเพือ่ ให้ระบบ
กลับมาใช้งานได้และปกป้ องชิวติ ของผูป้ ่ วย ในปี 2020 กลุ่มอุตสาหกรรม
การดูแลสุขภาพยังคงต้องพัฒนาด้านการปกป้ องข้อมูลให้ดขี น้ึ เรือ่ ย ๆ ยังดีท่ี
ไม่พบการเคลื่อนไหวของนักโจมตีของรัฐปฏิปักษ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้

สรุป
บุคลากรด้าน Computer Security เป็ นทีต่ อ้ งการเป็ นอย่างมากในโลกยุคดิจทิ ลั จากทัง้ ภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ไม่ใช่เฉพาะด้านการเงินการธนาคาร
เท่านัน้ แต่รวมถึง การค้าปลีก การขนส่ง การผลิตสือ่ และความบันเทิง การบริการทางวิชาชีพ การศึกษา การผลิต การพลังงาน และการดูแลสุขภาพ
ถึงแม้วา่ ทักษะพืน้ ฐานอาจจะคล้ายกับบัณฑิตทีจ่ บด้าน Computer Engineering หรือ Computer Science แต่คนทีจ่ ะทําด้าน Security ได้จะต้องได้รบั การศึกษาเฉพาะทาง เพือ่ ให้
มีความเข้าใจอย่างลึกซึง่ และมีทกั ษะทีส่ ามารถนําไปปฏิบตั งิ านได้ โดยส่วนใหญ่แล้วหลักสูตร Computer Security จะเป็ นในระดับปริญญาโท สําหรับผูท้ ม่ี พี น้ื ฐานด้านคอมพิวเตอร์มา
ก่อน
แต่สาํ หรับน้อง ๆ ทีก่ ําลังจะจบชัน้ มัธยมทีส่ นใจต้องการเรียนรูด้ า้ นนี้ ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ โดยกลุ่มหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ ได้เปิ ดหลักสูตร Computer
Security and Forensics Engineering ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สําหรับนักเรียน นักศึกษา ทีไ่ ม่จาํ เป็ นต้องมีพน้ื ฐานด้านคอมพิวเตอร์มาก ไม่จาํ เป็ นต้องเขียน
program มาก่อน แต่มคี วามสนใจ ต้องการความท้าทายและยึดถือในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง โดยเป็ นหลักสูตรนานาชาติและได้รบั สองปริญญาจากทัง้ มศว และ De Monfort University ภายใน
เวลา 4 ปี กส็ ามารถจบออกมาทํางานได้เลย ถือเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีน่ ่าสนใจ
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