
 

 

 

 

กําหนดการ วัน/เดือน/ป 

รับสมัครทางเว็บไซตท่ี 

 http://rmutp.ac.th  เขาสูเมนูรับสมัครนักศึกษา 

 http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

และชําระเงินท่ีเคานเตอรเซอรวิส 
3 – 15 กรกฎาคม 2563 

หรือสมัครดวยตนเองและชําระเงินไดท่ีคณะ  

(ในวันและเวลาราชการ) 

สอบคัดเลือก เวลา 9.00 – 12.00 น. 16  กรกฎาคม 2563 

คณะสงผลการสอบคัดเลือก  16  กรกฎาคม 2563 

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือก  

ทางเว็บไซตท่ี  http://rmutp.ac.th 
17  กรกฎาคม 2563 

บันทึกการรายงานตัวผานเว็บไซต และพิมพใบลงทะเบียนเรียน

นําไปชําระเงินท่ีธนาคารหรือเคานเตอรเซอรวิส 
18 – 19  กรกฎาคม 2563 

ย่ืนเอกสารรายงานตัวท่ีคณะ 19  กรกฎาคม 2563 

เปดภาคการศึกษา 1/2563 20  กรกฎาคม 2563 

 

 

หมายเหตุ : ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี กลุมบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-665-3777 ตอ 6406 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ) 

http://rmutp.ac.th/
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
http://rmutp.ac.th/


 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน |  1 

 

รายละเอียดการรบัสมคัรนักศึกษา 

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

ประจําปการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
.......................................................................................................... 

การรับสมัคร  ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ)  
 

กลุมเปาหมาย  :   ผูสนใจเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
 

รายละเอียดการรับ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปดรับสมัครนักศึกษาใหมในระดับระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

ตั้งแตวันท่ี 3 – 15 กรกฎาคม  2563 ทางเวบ็ไซตของมหาวิทยาลัย ท่ี  
 

       http://rmutp.ac.th  หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลผานระบบ พรอมท้ังตรวจสอบความถูกตองกอนกดยืนยัน เม่ือยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว  

ใหพิมพเอกสารใบแจงยอดคาสมัคร ระดับปริญญาโท จํานวน 500 บาท และระดับปริญญาเอก จํานวน 1,000 บาท 

เพ่ือนําไปชําระเงินท่ีเคานเตอรเซอรวิสท่ัวประเทศ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา พรอมท้ังเก็บใบเสร็จและสําเนาไวเปน

หลักฐาน 

1. หลักฐานการสมัคร  

ผูสมัครท่ีสมัครผานระบบของมหาวิทยาลัยและชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลว ใหเตรียมเอกสารดังตอไปนี้ มายื่น

ในวันสอบขอเขียน/สัมภาษณ ณ คณะท่ีผูสมัครเลือก 

1.1 สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท 1 ชุด  

1.2 ใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด 

1.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด 

1.4 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 

1.5 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) 1 ชุด 

1.6 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) 

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp


 
 

คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณวุฒิท่ีรับเขาศึกษา รายละเอียด 
 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน |  2 

 

คณะบริหารธุรกิจ (ระดับปริญญาโท) 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 โทร. 02 665 3777 ตอ 2391 

 http://bus.rmutp.ac.th 

 

1. ภาคสมทบ จันทร – ศุกร (คํ่า)  

- กลุมวิชาการบัญชี  

- กลุมวิชาการจัดการ  

 

2. ภาคสมทบ วันอาทิตย  

- กลุมวิชาการบัญชี  

- กลุมวิชาการจัดการ  

  

 

20 คน 

ภาคสมทบ จันทร - ศุกร 

20 คน 
ภาคสมทบ วันอาทิตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาใน หรือ

ตางประเทศ ท่ีไดรับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือหลักสูตร

เปนไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

สอบสัมภาษณ 



 
 

คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณวุฒิท่ีรับเขาศึกษา รายละเอียด 
 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน |  3 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร (ระดับปริญญาโท) 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความย่ังยืน) 

 โทร. 02 665 3777 ตอ 4178 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 คน 

ภาคปกติ 

5 คน 

ภาคสมทบ เสาร-อาทติย 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือ

สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีมีคุณวุฒิเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. และ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ 

2. สําหรับผูท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑขอท่ี 1 จะตองเปนผูท่ีมี

ประสบการณทํางานท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาไมนอยกวา 3 ป หรือมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีสัมพันธกับสาขาวิชา  

3. ผูประสงคเขาศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี  

มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระดับ 4.00 และผลงานวิชาการ

เผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และ/หรือในการประชุม

ทางวิชาการท่ีมีรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

(Proceedings) อยางนอย 1 เรื่อง ท้ังน้ีวารสารวิชาการและรายงานการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ขางตน ตองเปนที่ยอมรับของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือเปนวารสารเปนท่ียอมรับตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูมีคุณสมบัติไมตรงตามน้ี 

ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สอบสัมภาษณ 

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


 
 

คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณวุฒิท่ีรับเขาศึกษา รายละเอียด 
 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน |  4 

 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

 (วิศวกรรมเครื่องกล) 

 โทร. 02 665 3777 ตอ 4178 

                 086-4083707 ประธานหลักสูตร 

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

10 คน 

ภาคปกต ิ

15 คน 

ภาคสมทบ วันอาทิตย 

1. ระดับปริญญาตรี  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิชา

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมอาหาร 

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแมพิมพ ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่งกล และ/หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบเทา จาก

สถาบันการศึกษาในหรือตางประเทศ ท่ีไดรับการรับรองคุณวุฒิการศึกษา

จาก ก.พ. หรือหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา โดยใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2. คุณสมบัติเพ่ิมเติม  

 (สําหรับผูประสงคเขาศึกษาใน แผน ก แบบ ก 1)  

 2.1 ตองมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.25 จากระบบ  

4 ระดับคะแนน 

2.2 มีประสบการณการทํางาน และมีผลงานทางวิชาการเผยแพรใน

วารสารวิชาการหรือรายงานสบืเน่ืองการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับชาต/ิระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่องข้ึนไป  

สอบสัมภาษณ 

 

 

 



 
 

คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณวุฒิท่ีรับเขาศึกษา รายละเอียด 
 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน |  5 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร (ระดับปริญญาเอก) 

         วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม             

          เพ่ือความยั่งยนื) 
 

 โทร. 02 836 3000 ตอ 4174 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 คน 

ภาคปกต ิ

7 คน 

ภาคสมทบ เสาร-อาทิตย 

 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    

  หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นบัจาก

วนัประกาศผลสอบ ดงันี ้

ประเภท

คะแนน 

เกณฑผลการสอบภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาระดับปรญิญาเอก 

RMUTP English 

Proficiency Test 
TOEFL PBT TOEFL ITP TOEFL iBT IELTS 

เกณฑผาน 80 450 450 60 5.0 

เกณฑผาน 

(มีเงือ่นไข)* 

70 – 79 400 - 449 400 - 449 55 - 59 4.0 – 4.5 

* หากมีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษอยูในชวงคะแนนในตามเกณฑผาน (มีเง่ือนไข) 

สามารถใชคะแนนดังกลาวเขาศึกษาได โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร แตจะตองเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และสอบผานโดยได

คะแนนไมตํ่ากวา 80 จากคะแนนเต็ม 120 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกต ิ

 

 

สอบสัมภาษณ 

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


 
 

คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณวุฒิท่ีรับเขาศึกษา รายละเอียด 
 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน |  6 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ (ระดับปริญญาเอก)  

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
  

 โทร. 02 665 3777 ตอ 2391 

 http://bus.rmutp.ac.th 

5 คน 

ภาคสมทบ เสาร-อาทิตย 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาทุกสาขาวิชาจาก

สถาบันการศึกษาท้ังในหรือตางประเทศ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. ใหการรับรอง 
- มีประสบการณในการทํางานดานบริหารธุรกิจและคุณสมบัติอ่ืน โดยใหอยู
ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจาก

วันประกาศผลสอบ ดังน้ี 

ประเภท

คะแนน 

เกณฑผลการสอบภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

RMUTP English 

Proficiency Test 
TOEFL PBT TOEFL ITP TOEFL iBT IELTS 

เกณฑผาน 80 450 450 60 5.0 

เกณฑผาน 

(มีเงือ่นไข)* 

70 – 79 400 - 449 400 - 449 55 - 59 4.0 – 4.5 

* หากมีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษอยูในชวงคะแนนในตามเกณฑผาน (มีเง่ือนไข) 

สามารถใชคะแนนดังกลาวเขาศึกษาได โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร แตจะตองเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และสอบผานโดยได

คะแนนไมตํ่ากวา 80 จากคะแนนเต็ม 120 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกต ิ

สอบสัมภาษณ 

http://bus.rmutp.ac.th/

