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 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
 (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
 ความยั่งยืน) 
 

 โทร. 02 836 3000 ต่อ 4174 

 http://sime.eng.rmutp.ac.th 

5 คน 

ภาคปกติ 

5 คน 

ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์ 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

- มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจาก

วันประกาศผลสอบเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังนี้ 

1. ผลการสอบ RMUTP English Proficiency Test 

ต้องมีคะแนนไม่ต่ํากว่า 75 จาก 120  

ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการสอบRMUTP English Proficiency Test 

ได้ที่เว็ปไซต์  http://lc.offpre.rmutp.ac.th/?page_id=418 

สําหรับผู้มีคะแนน 70 – 74 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาต่อได้ 

แต่ต้องมีผลการสอบ RMUTP English Proficiency Test คะแนน 

ไม่ต่ํากว่า 75 ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

2. ผลสอบ TOEFL 

      2.1 Paper-based Test (PBT) หรือ Institutional Testing Program (ITP) 

ต้องมีคะแนนไม่ต่ํากว่า 450 

สําหรับผู้ที่มีคะแนน 400 – 449 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาต่อได้ 

แต่ต้องมีผลการสอบ Paper-based Test(PBT) หรือ Institutional 

Testing Program (ITP) คะแนนไม่ต่ํากว่า 450 ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 

 

 

 

สอบข้อเขียน 

และ 

สอบสัมภาษณ์ 
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     2.2 Internet-based Test (iBT) ต้องมีคะแนนไม่ต่ํากว่า 60

สําหรับผู้ที่มีคะแนน55 – 59 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาได้ แต่ต้องมี

ผลการสอบ Internet-based Test (iBT) คะแนนไม่ต่ํากว่า 60 ก่อนสอบหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ 

3. ผลสอบ IELTS ต้องมีคะแนนไม่ต่ํากว่า 5.0 

สําหรับผู้ที่มีคะแนน 4.0 – 4.5 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาได้

แต่ต้องมีผลการสอบ IELTS คะแนนไม่ต่ํากว่า 5.0 ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
 (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

 โทร. 02 665 3777 ต่อ 4118 

           061-3536426 ประธานหลักสูตร 

 http://eerg.eng.rmutp.ac.th 

5 คน 

ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์ 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม 

วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมระบบควบคุม และวิศวกรรมการวัดคุม 

หรือสาขาวิชาอื่น โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

- มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจาก

วันประกาศผลสอบเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังนี ้

1. ผลการสอบ RMUTP English Proficiency Test 

ต้องมีคะแนนไม่ต่ํากว่า 75 จาก 120  

ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการสอบRMUTP English Proficiency Test 

ได้ที่เว็ปไซต์  http://lc.offpre.rmutp.ac.th/?page_id=418 

สําหรับผู้มีคะแนน 70 – 74 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาต่อได้ 

แต่ต้องมีผลการสอบ RMUTP English Proficiency Test คะแนน 

ไม่ต่ํากว่า 75 ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

สอบข้อเขียน 

และ 

สอบสัมภาษณ์ 
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2. ผลสอบ TOEFL 

      2.1 Paper-based Test (PBT) หรือ Institutional Testing Program (ITP) 

ต้องมีคะแนนไม่ต่ํากว่า 450 

สําหรับผู้ที่มีคะแนน 400 – 449 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาต่อได้ 

แต่ต้องมีผลการสอบ Paper-based Test(PBT) หรือ Institutional 

Testing Program (ITP) คะแนนไม่ต่ํากว่า 450 ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

      2.2 Internet-based Test (iBT) ต้องมีคะแนนไม่ต่ํากว่า 60 

สําหรับผู้ที่มีคะแนน55 – 59 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาได้ แต่ต้องมี

ผลการสอบ Internet-based Test (iBT) คะแนนไม่ต่ํากว่า 60 ก่อนสอบหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ 

3. ผลสอบ IELTS ต้องมีคะแนนไม่ต่ํากว่า 5.0 

สําหรับผู้ที่มีคะแนน 4.0 – 4.5 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาได้

แต่ต้องมีผลการสอบ IELTS คะแนนไม่ต่ํากว่า 5.0 ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) 
 โทร. 02 665 3777 ต่อ 5235-6, 5208 
 http://hec.rmutp.ac.th 
          -  กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและสิ่งทอ 

          -  กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 

          -  กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร 

          -  กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
               

 

20 คน 
ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย ์
 

 
1. ระดับปริญญาตรีปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ที่ได้รับ 
การรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือจากการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือ 
2. มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับงานทางคหกรรมศาสตร์
อย่างน้อย 1 ปี หรือจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hec.rmutp.ac.th/
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คณะบริหารธุรกิจ 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 โทร. 02 665 3777 ต่อ 2391 
 http://bus.rmutp.ac.th 
 ภาคสมทบ จนัทร์ – ศุกร์ (18.00 - 21.00 น.) 
            -  กลุ่มวิชาการบัญชี 
            -  กลุ่มวิชาการเงิน 
            -  กลุ่มวิชาการจัดการ 
            -  กลุ่มวิชาการตลาด 
            -  กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 
 ภาคสมทบ วันอาทิตย ์
            -  กลุ่มวิชาการจัดการ 

 

20 คน 
ภาคสมทบ จันทร์ - ศุกร ์

20 คน 
ภาคสมทบ วันอาทิตย ์

 

 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในหรือ

ต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือหลักสูตร
เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
สอบสัมภาษณ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 โทร. 02 665 3777 ต่อ 4118 
          061-3536426 ประธานหลักสูตร 
 http://eerg.eng.rmutp.ac.th 
  

 

10 คน 
ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย ์

 
1. ระดับปริญญาตรี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตปริญญาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิตหรือปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคมวิศวกรรม
ระบบควบคุ ม  และวิศ วกรรมการวัดคุ ม จากสถาบั นการศึ กษ า 
ในหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือ
หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือ 

2. ระดับปริญญาตรี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิตหรือปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตที่สาขาวิชาไม่
ตรงกับที่ก าหนดไว้ในข้อ 1. ต้องมีประสบการณ์การท างานด้าน

 
สอบข้อเขียน 

สอบสัมภาษณ์ 

http://bus.rmutp.ac.th/
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วิศวกรรมไฟฟ้าอย่างน้อย 5 ปี  และแนบประวัติผลงานประกอบ 
การพิจารณา โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. คุณสมบัติเพ่ิมเติม 

 (ส าหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาใน แผน ก แบบ ก 1)  
 ต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 
ระดับคะแนน และมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และ/หรือในการประชุมทางวิชาการที่มีรายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ (Proceedings) จ านวน 1 
เรื่องขึ้นไป ทั้งนี้  วารสารวิชาการและรายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ /ระดับนานาชาติ  ข้างต้น ต้องเป็นที่ ยอมรับของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร หรือเป็นวารสารที ่ยอมรับตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามนี้ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน) 
 โทร. 02 665 3777 ต่อ 4178 
 http://sime.eng.rmutp.ac.th 

5 คน 
ภาคปกต ิ
10 คน 

ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย ์

1. แผน ก แบบ ก 1 

 ระดับปริญญาตรี  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ตปริญญ า
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชา
อื่นที่ เกี่ยวข้อง ที่ มี คุณวุฒิ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในหรือ
ต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือหลักสูตร
เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมีค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
2. แผน ก แบบ ก 2 

2.1 ระดับปริญญาตรี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญา
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ที่มีคุณวุฒิเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ 

สอบข้อเขียน 

สอบสัมภาษณ์ 
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ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือหลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ 

2.2 ระดับปริญญาตร ีในสาขาวิชาอื่น ท่ีนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 2.1 จะต้องมีประสบการณ์ท างานที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาวิศวกรรม  

การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ไม่ต่ ากว่า 3 ปี 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 โทร. 02 665 3777 ต่อ 4178 
                 086-4083707 ประธานหลักสูตร 
 http://me.eng.rmutp.ac.th 

10 คน 
ภาคปกต ิ

10 คน 
ภาคสมทบ วันอาทิตย ์

1. ระดับปริญญาตรี  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมอาหาร 
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแม่พิมพ์ ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และ/หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษา
จาก ก.พ. หรือหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. คุณสมบัติเพ่ิมเติม 
 (ส าหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาใน แผน ก แบบ ก 1) 
 2.1 ต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 จากระบบ 4 
ระดับคะแนน 

2.2 มีประสบการณ์การท างาน และมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการหรือรายงานสบืเนือ่งการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาต/ิระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่องขึ้นไป  

สอบข้อเขียน 

สอบสัมภาษณ์ 

 

 


