


 

รายละอียดการรับเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

จ านวนที่รับเข้าศึกษา 

ล าดับ สาขาวิชา ภาค จ านวนรับ 
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ปกติ 15 

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 

 
 

สมทบ 

 
15 
15 
30 

 

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

เอกสารการสมัคร 

1. ส าเนาคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ส าหรับผู้สมัครที่ก าลังศึกษาใช้ใบรายงานผล 
การศึกษา 2 ชุด ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ให้แนบส าเนาคุณวุฒิทางการศึกษา ปวส.  

2. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด 
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
5. ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ – สกุล แนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อ  
6. ค่าสมัครสอบ 500 บาท  

 

การคัดเลือกเข้าศึกษา 
 การเข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายจัดสรรโอกาสเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท    
ณ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียด 
ดังนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก.๒ เรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๘ หน่วยกิต 
 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
และ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรม
ระบบควบคุม และวิศวกรรมการวัดคุม หรือสาขาเทียบเท่า ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ 
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานราชการและเอกชน 
2. นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
3. อาจารย์ผู้สอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
4. ผู้จัดการโครงการ หรือหัวหน้าหน่วยงานด้านวิศวกรรม 
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

 

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 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

ประจ าปีการศึกษา 2560  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายจัดสรรโอกาสเข้าศึกษา
ต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท   ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และ
รายละเอียด ดังนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก๑ ท าวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต และ 
แผน ก แบบ ก๒ เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ รวม ๓๖ หน่วยกิต 
 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแม่พิมพ์        
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล และ/หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบเท่า โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๒. ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๑ ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมจากข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  
๒.๑ ได้ค่าระดับเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ จาก ๔ ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
๒.๒ มีประสบการณ์การท างานและมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือรายงาน 

สืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย ๑ ผลงาน 
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
๑. วิศวกรเครื่องกลที่ท างานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น วิศวกรเครื่องกลในโรงงาน

อุตสาหกรรม วิศวกรโครงการ วิศวกรในสายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น 
๒. นักวิจัย นักวิชาการในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล เช่น อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
๓. ประกอบอาชีพอิสระหรืองานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 

 

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

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   
ภาคปกติ     ๘๘,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

  ภาคสมทบ    ๑๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

ประจ าปีการศึกษา 2560  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



 
ติดต่อข้อมูลของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ที ่
 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 เบอร์โทรศัพท ์๐๘ ๙๖๖๖ ๖๔๙๑ 
     e-mail: padipan.t@rmutp.ac.th 
 



 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายจัดสรรโอกาสเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือ
ความยั่งยืน ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือ สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่มีคุณวุฒิเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 2.50 หรือส าหรับผู้บริหารและผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานภายหลังจบการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 
ปี ไม่น าคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีมาพิจารณา 
 2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา พ.ศ.2549 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. วิศวกรด้านการจัดการกระบวนการผลิต การเพ่ิมผลผลิตในอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
2. วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน 
3. วิศวกรจัดการเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตสมัยใหม่อย่างสมดุลด้านลดภาวะโลกร้อน 
4. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน 
5. นักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมเพ่ือการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
6. นักวิจัยผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ (Waste) เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
8. หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
9. ผู้จัดการ เพื่อเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน 
10. ผู้บริหารหน่วยงานที่มีความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานเพ่ือความยั่งยืน 
11. ผู้จัดการองค์กรเชิงบูรณาการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การวางแผนการขาย  การจัดหาทรัพยากร การวางแผนเพ่ือการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต 
การจัดการระบบการเงิน  การจัดท าระบบบัญชี และการจัดการทรัพยากร 

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 

ประจ าปีการศึกษา 2560  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



13. ผู้สร้างความร่วมมือในการรักษาภาวะความเสมอภาคของหลาย ๆ องค์ประกอบของสังคมให้เกิด
ความปลอดภัยร่วมกันอย่างยั่งยืน 

14. เป็นผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนภายใต้คุณธรรม จริยธรรม 
15. นักวิชาชีพที่มีความช านาญตามหลักการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 

 

วันและเวลาเรียน     
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วันเสาร์-วันอาทิตย์ 
 เวลา 08.00-18.00 น. 
  
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  

220,000 บาท (เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท) 

ติดต่อข้อมูลของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความย่ังยืนได้ที่ 
 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวชัรบุล   ประธานหลักสูตรฯ   โทร. 089 799 3999        
 นายปฐมพงษ์  จ านงค์พันธ์ ผู้ประสานงาน  โทร. 02 836 3000 ต่อ 4174 
        หรือ 061 978 8306 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 
 


