
หมวดวิชาบังคับ (เลือก) 
 

            06018703 การพัฒนาระบบสารสนเทศ    3(3-0-6) 
  INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite: None 
  ประเภทของระบบสารสนเทศและผูใชงาน การวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ 

วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ วงจรชีวิตการพัฒนาระบบแบบทํานายไดและแบบปรับตัวได รูปแบบอ่ืนๆ
ของวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบเชิงออปเจกต การวางแผนโครงการ การสํารวจความ
ตองการ เทคนิคการสรางแบบจําลองการวิเคราะห การจําลองยูสเคส แผนภาพคลาส การประเมิน
ทางเลือกในการอิมพลีเมนตระบบ การออกแบบสถาปตยกรรม การออกแบบรายละเอียดเชิงออปเจกต 
การออกแบบสวนติดตอผูใชงาน แผนภาพปฏิสัมพันธ แผนภาพผังสถานะ แผนภาพแพ็คเกจ การ
ออกแบบสามลําดับช้ัน แบบรูปการออกแบบ จริยธรรมวิชาชีพ 

Types of information systems and users, information systems strategic planning, 
systems development life cycle, predictive and adaptive SDLC, SDLC variations, object-oriented 
approaches to system development, project planning, requirement investigation, analysis modeling 
techniques, use case modeling, class diagrams, evaluating implementation alternatives, architecture 
design, detailed design, user interface design, interaction diagrams, state chart diagrams, package 
diagrams, three-layer design, design patterns, professional ethics. 

 
06018704  เครือขายคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 

  COMPUTER NETWORKS  
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite: None 
  การสงและการส่ือสารขอมูล การเขารหัสขอมูล เทคนิคการส่ือสารขอมูลเชิง
ดิจิตอล  การส่ือสารขอมูลแบบเครือขาย เซอรกิตสวิตชช่ิงและแพ็กเกตสวิตชช่ิง เครือขายแบบ
ทองถ่ินและเมือง สถาปตยกรรมการส่ือสารคอมพิวเตอร โพรโทคอลและสถาปตยกรรม 
มาตรฐานโอเอสไอ ระบบไอเอสดีเอน ระบบเบสแบนด ไอเอสดีเอน และบรอดแบนด ไอเอสดี
เอน เฟรมรีเรย และเซลรีเลย 
    A study of data communication and transmission, data encoding, digital data 
communication techniques, data communication networking, circuit switching and packet 
switching, local and metropolitan area networks, computer communication architecture, 
protocol and architecture, Open Systems Interconnect (OSI) standard, Integrated Services 
Digital Networks (ISDN), baseband ISDN and broadband, frame relay and cell relay. 



06018705  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     3(3-0-6) 
  MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite: None 
  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและพื้นฐานการจัดการ บทบาทระบบ

สารสนเทศในธุรกิจและองคกรสมัยใหม การใชระบบสารสนเทศในการขับเคล่ือนกลยุทธและการ
แขงขัน โครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ  เชน ฮารดแวร ซอฟตแวร 
โทรคมนาคม อินเทอรเน็ต ฐานขอมูล และเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนใหม เปนตน การประยุกตระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการในสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เชน การประมวลผลทรานแซคชั่น การ
สนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผูเชี่ยวชาญ ปญญาธุรกิจ การจัดการความรู พาณิชยอิเลคทรอนิกส 
การจัดการหวงโซอุปทาน การจัดการลูกคาสัมพันธ การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ และระบบ
วิสาหกิจ เปนตน การสรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมทัง้ประเด็นทางสังคมและจริยธรรม 

The introduction of information systems and management basis, the role of 
information systems in businesses and modern organizations, the use of information systems in 
strategic move and competitiveness, the infrastructure of information technology such as hardware, 
software, telecommunications, the Internet, database, and emerging technologies, the applications 
of management information systems in business environment such as transaction processing, 
decision making support, expert system, business intelligence, knowledge management, e-
commerce, supply chain management, customer relationship management, enterprise resource 
planning and enterprise system, the build of management information systems, including the issues 
of ethics and society. 

 
06018706  วิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง    3(3-0-6) 

  ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING  
   วิชาบังคับกอน : ไมมี 
   Prerequisite: None 

   รูปแบบกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร วิศวกรรมความตองการ การออกแบบ
ซอฟตแวร การทดสอบ การบํารุงรักษา การประเมินและปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ 
หัวขอวิจัยในปจจุบันดานวิศวกรรมซอฟตแวร   
   Software process models, requirements engineering, software design, testing, 
maintenance, process and product evaluation and improvement, current research topics in 
software engineering.  


