ปฎิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจาปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
กาหนดการ
สมัครผ่านทางเว็บไซด์
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
สมัครด้วยตัวเอง และชาระเงิน
ณ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผ่านทางเว็บไซด์
การสอบสัมภาษณ์, สอบข้อเขียน
ณ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์, ข้อเขียน
http://reg.rmutp.ac.th
http://www.rmutp.ac.th
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รายงานตัวผ่านเว็บไซด์
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
ขึ้นทะเบียน และชาระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
ผ่านธนาคาร หรือ งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
และชาระที่งานการเงิน ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เวลา 08.30 – 15.00 น.
ยื่นเอกสารรายงานตัว
ณ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1/2560

วัน เดือน ปี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560
เฉพาะผูส้ มัครผ่านเว็บไซด์ ต้องยื่นหลักฐานการ
สมัครในข้างต้น พร้อมสาเนาใบเสร็จการชาระเงิน
ในวันที่ 27 พ.ค.60 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ถึง
วันที่ 9 มิถุนายน 2560

วันที่ 10-16 มิถุนายน 2560
วันที่ 17-23 มิถุนายน 2560
วันที่ 26 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย เบอร์โทร 02-836-3000 ต่อ 4118

รายละอียดการรับเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวนที่รับเข้าศึกษา
ลาดับ
สาขาวิชา
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
วันและเวลาเรียน

ภาค

จานวนรับ

ปกติ

15

สมทบ

15
15
30

ภาคปกติ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ภาคสมทบ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

เอกสารการสมัคร
1. สาเนาคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี สาหรับผู้สมัครที่กาลังศึกษาใช้ใบรายงานผล
การศึกษา 2 ชุด ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ให้แนบสาเนาคุณวุฒิทางการศึกษา ปวส.
2. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
5. ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ – สกุล แนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อ
6. ค่าสมัครสอบ 500 บาท
การคัดเลือกเข้าศึกษา
การเข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประจาปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายจัดสรรโอกาสเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ณ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียด
ดังนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก.๒ เรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ จานวน ๓๘ หน่วยกิต
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
และ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรม
ระบบควบคุม และวิศวกรรมการวัดคุม หรือสาขาเทียบเท่า ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. มี คุณ สมบั ติ ตามข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ว่าด้ ว ยการศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานราชการและเอกชน
2. นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
3. อาจารย์ผู้สอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
4. ผู้จัดการโครงการ หรือหัวหน้าหน่วยงานด้านวิศวกรรม
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วันและเวลาเรียน
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา ๐9.๐๐ – ๑6.๐๐ น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
174,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ติดต่อข้อมูลของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าได้ที่
ผศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๐๗-๑๖๔๑
e-mail: nattachote.r@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๓๘-๖๗๘๐
e-mail: nattapong.p@rmutp.ac.th

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ประจาปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายจัดสรรโอกาสเข้าศึกษา
ต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์และ
รายละเอียด ดังนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก๑ ทาวิทยานิพนธ์ จานวน ๓๖ หน่วยกิต และ
แผน ก แบบ ก๒ เรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ รวม ๓๖ หน่วยกิต
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ และมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิศ วกรรมเครื่อ งกล
วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแม่พิมพ์
ครุ ศ าสตร์ อุ ตสาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศ วกรรมเครื่อ งกล และอุ ตสาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
เทคโนโลยีเครื่องกล และ/หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๒. ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๑ ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
๒.๑ ได้ค่าระดับเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๒๕ จาก ๔ ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า
๒.๒ มีประสบการณ์การทางานและมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือรายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย ๑ ผลงาน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๑. วิ ศ วกรเครื่ อ งกลที่ ท างานในหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน เช่ น วิ ศ วกรเครื่ อ งกลในโรงงาน
อุตสาหกรรม วิศวกรโครงการ วิศวกรในสายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น
๒. นักวิจัย นักวิชาการในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล เช่น อาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
๓. ประกอบอาชีพอิสระหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
วันและเวลาเรียน
ภาคปกติ
ภาคสมทบ

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคปกติ
๘๘,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ภาคสมทบ
๑๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ติดต่อข้อมูลของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ที่
ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๗๑๓๑ ๑๑๘๐
e-mail: wirote.r@rmutp.ac.th
ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๐๘ ๓๗๐๗
e-mail: prakorb.c@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๘๕ ๙๒๑๓
e-mail: prasertwirot@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๙๖๖๖ ๖๔๙๑
e-mail: padipan.t@rmutp.ac.th

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
ประจาปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายจัดสรรโอกาสเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีคุณวุฒิเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 2.50 หรือสาหรับผู้บริหารและผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานภายหลังจบการศึกษาไม่น้อยกว่า 3
ปี ไม่นาคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีมาพิจารณา
2. มี คุณ สมบั ติ ตามข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ว่าด้ ว ยการศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรด้านการจัดการกระบวนการผลิต การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
2. วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
3. วิศวกรจัดการเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตสมัยใหม่อย่างสมดุลด้านลดภาวะโลกร้อน
4. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
5. นักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน
6. นักวิจัยผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ (Waste) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
8. หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
9. ผู้จัดการ เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน
10. ผู้บริหารหน่วยงานที่มีความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานเพื่อความยั่งยืน
11. ผู้จัดการองค์กรเชิงบูรณาการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การออกแบบและพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ การวางแผนการขาย การจัดหาทรัพยากร การวางแผนเพื่อการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต
การจัดการระบบการเงิน การจัดทาระบบบัญชี และการจัดการทรัพยากร

13. ผู้สร้างความร่วมมือในการรักษาภาวะความเสมอภาคของหลาย ๆ องค์ประกอบของสังคมให้เกิด
ความปลอดภัยร่วมกันอย่างยั่งยืน
14. เป็นผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนภายใต้คุณธรรม จริยธรรม
15. นักวิชาชีพที่มีความชานาญตามหลักการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
วันและเวลาเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันเสาร์-วันอาทิตย์
เวลา 08.00-18.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
220,000 บาท (เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท)
ติดต่อข้อมูลของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่งยืนได้ที่
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวชั รบุล
ประธานหลักสูตรฯ
โทร. 089 799 3999
นายปฐมพงษ์ จานงค์พันธ์
ผู้ประสานงาน
โทร. 02 836 3000 ต่อ 4174
หรือ 061 978 8306

แผนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

