
       เอกสาร 1-2 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต       
1. รายวิชาปรับพ้ืนฐาน 
   นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานในรายวิชาดังต่อไปน้ี หรือ
รายวิชาอ่ืน ๆ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่
นับหน่วยกิต                                                                       
228-401 สถิติวิศวกรรมพ้ืนฐาน (1) 
228-402 การจัดการอุตสาหกรรม (2) 
228-403 การเงินและบัญชี  (1) 

                     
2. รายวิชาสัมมนา 
228-501 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม (1) 

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาการ
จัดการอุตสาหกรรมทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต 
จนกว่าจะจบการศึกษาและต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ 
แต่จะไม่นับหน่วยกิต 

 
3. รายวิชาบังคับ     จํานวน  18  หน่วยกิต   
228-511 การจัดการโครงการ (3) 
228-512 สถิติประยุกต์สําหรับการตัดสินใจ (3) 
228-513 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต (3) 
228-514 การเงินธุรกิจ (3) 
228-611 การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม 
(3) 

228-612 การบัญชีเพ่ือการจัดการ (3) 
 
4. หมวดวิชาเลือก  
สําหรับ แผน ข จํานวน  12 หน่วยกิต แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้ 
กลุ่มการจัดการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม                                  
228-521 การจัดการการเพ่ิมผลผลิต                             (3) 
228-522 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (3) 
228-523 การจัดการคุณภาพสมัยใหม่ (3) 
228-524 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (3) 
228-525 การวิจัยการดําเนินงานสําหรับการจัดการ

อุตสาหกรรม 
(3) 

228-526 การจัดการระบบฐานข้อมูล (3) 
228-527 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (3) 
228-528 ระบบการจัดการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร (3) 
228-5291 ระเบียบวิธีวิจัย (3) 

หมายเหตุ 1 สําหรับนักศึกษา แผน ก1 และ ก2 ต้องลงทะเบียน
เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยแบบไม่นับหน่วยกิตและต้องผ่านการประเมิน
จากกรรมการสอบ 

กลุ่มการจัดการ                                                                
228-531 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (3)
228-532 การจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (3)
228-533 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3)
228-534 การจัดการการตลาด (3)
228-535 การเป็นผู้ประกอบการ (3)

 
กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม                          
228-541 หัวข้อพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม 1 (3)
228-542 หัวข้อพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม 2 (3)

  
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอน  

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้  โดยความเห็นชอบจากประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร 

 
5. วิทยานิพนธ์   
(แผน ก แบบ ก1 จํานวน 36 หน่วยกิต)  
(แผน ก แบบ ก2 จํานวน 18 หน่วยกิต)                                     
228-591 วิทยานิพนธ์ (36)
228-592 วิทยานิพนธ์ (18)

 
6. สารนิพนธ์ (แผน ข)  
228-593 สารนิพนธ์ (6)

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                                  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย: วศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม)           ภาษาอังกฤษ: M.Eng.(Industrial Management) 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
สําหรับ แผน ก แบบ ก 1

ปีที่ 1 
 

ภาคฤดูร้อน ก่อนภาคการศึกษาท่ี 1  
228-401*  สถิติวิศวกรรมพ้ืนฐาน   (1) 
228-402*  การจัดการอุตสาหกรรม   (2) 
228-403*  การเงินและบัญช ี  (1) 
   รวม  (0) 
ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                                         
228-501*  สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม (1) 
228-591   วิทยานิพนธ์   (9)  
   รวม  (9) 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
228-501*   สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม (1) 
228-529*  ระเบียบวิธีวิจัย  (3) 
228-591   วิทยานิพนธ์  (9) 
  รวม (9) 
 
 

ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1  
228-501*   สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม (1) 
228-591   วิทยานิพนธ์ (9) 
  รวม                (9) 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
228-501*   สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม              (1) 
228-591    วิทยานิพนธ์                   (9) 

 รวม              (9)
 
 
หมายเหตุ (*) 1. นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A)  
ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต จนกว่าจะจบการศึกษาและต้องผ่านการประเมินในรายวิชา แต่ไม่นับหน่วยกิต 

2. นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเบียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย แบบไม่นับหน่วยกิตและต้องผ่านการประเมิน
จากกรรมการสอบ 

  3. นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนแบบ Audit (A) 

เอกสาร 1-3  



 
แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
สําหรับ แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1 
 

ภาคฤดูร้อน ก่อนภาคการศึกษาท่ี 1  
228-401*  สถิติวิศวกรรมพ้ืนฐาน  (1) 
228-402*  การจัดการอุตสาหกรรม (2) 
228-403*  การเงินและบัญช ี (1) 
 รวม (0) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
228-501*  สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม (1) 
228-511   การจัดการโครงการ (3) 
228-512   สถิติประยุกต์สําหรับการตัดสินใจ (3) 
228-592   วิทยานิพนธ์  (2) 

รวม  (8) 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
228-501*   สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม (1) 
228-513    ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต  (3) 
228-514   การเงินธุรกิจ   (3) 
228-529*  ระเบียบวิธีวิจัย  (3) 
228-592   วิทยานิพนธ์  (3) 
    รวม            (9) 
 
 

 
ปีที่ 2 

 
 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 228-501*  สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม  (1) 
 228-611   การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  (3) 
               และส่ิงแวดล้อม 
 228-612   การบัญชีเพ่ือการจัดการ  (3) 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
228-501*   สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม              (1) 
228-592    วิทยานิพนธ์                  (9) 

 รวม              (9)

 228- 592   วิทยานิพนธ์                                     (4) 
 รวม                       (10) 
 
 

หมายเหตุ (*) 1. นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A)  
ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต จนกว่าจะจบการศึกษาและต้องผ่านการประเมินในรายวิชา แต่ไม่นับหน่วยกิต 

 2. นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเบียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย แบบไม่นับหน่วยกิตและต้องผ่านการ
ประเมินจากกรรมการสอบ 

  3. นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนแบบ Audit (A) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

สําหรับ แผน ข 

ปีที่ 1 
 

ภาคฤดูร้อน ก่อนภาคการศึกษาท่ี 1  
228-401*  สถิติวิศวกรรมพ้ืนฐาน  (1) 
228-402*  การจัดการอุตสาหกรรม (2) 
228-403*  การเงินและบัญช ี (1) 
 รวม (0) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
228-501*  สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม (1) 
228-511   การจัดการโครงการ (3) 
228-512   สถิติประยุกต์สําหรับการตัดสินใจ (3) 
228-593   สารนิพนธ์  (1) 
xxx-xxx    วิชาเลือก 1                                      (3) 

รวม  (10) 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
228-501*   สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม (1) 
228-513    ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต  (3) 
228-514   การเงินธุรกิจ   (3) 
228-593   สารนิพนธ์  (1) 
xxx-xxx    วิชาเลอืก-2  (3) 
    รวม           (10) 
 
 

 
ปีที่ 2 

 
 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 228-501*  สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม  (1) 
 228-611   การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย   (3) 
               และส่ิงแวดล้อม 
 228-612   การบัญชีเพ่ือการจัดการ  (3) 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
228-501*   สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม              (1) 
228-593    สารนิพนธ์                (2) 
xxx-xxx    วิชาเลือก-4          (3) 

 รวม              (5)
 228-593   สารนิพนธ์                                    (2) 
 xxx-xxx    วิชาเลือก-3 (3) 
 รวม          (11) 
 
หมายเหตุ (*) 1. นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A)       
ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต จนกว่าจะจบการศึกษาและต้องผ่านการประเมินในรายวิชา แต่ไม่นับหน่วยกิต 

 2. นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนแบบ Audit (A) 
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