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รายละเอียดการรับสมคัรบุคคลเขาศึกษาตอ 

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ประจำภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

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

การรับสมัคร   :  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

กลุมเปาหมาย   :  ผูสนใจเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปดรับสมัครนักศึกษาใหมในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ตั้งแตวันท่ี 22 มิถุนายน – 19 ตุลาคม 2564 ทางเวบ็ไซตของมหาวิทยาลัย ท่ี https://www.rmutp.ac.th/รับสมัครนกัศึกษา-

ระดับบัณฑิต64 โดยเขาสูเมนูรับสมัครนักศึกษาท่ี https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

  ผูสมัครตองบันทึกขอมูลผานระบบ พรอมท้ังตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนยืนยันขอมูล เม่ือยืนยันขอมูล

เรียบรอยแลว ใหพิมพเอกสารใบแจงยอดคาสมัคร ระดับปริญญาโท จำนวน 500 บาท และระดับปริญญาเอก จำนวน 1,000 บาท 

เพื่อนำไปชำระเงินท่ีเคานเตอรเซอรวิสทั่วประเทศ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา พรอมทั้งเก็บใบเสร็จและสำเนาเพื่อใชเปน

หลักฐาน 

หลักฐานการสมัคร  

ผูสมัครเขาศึกษาผานระบบของมหาวิทยาลัยและชำระเงินคาสมัครเรียบรอยแลว ใหเตรียมเอกสารดังตอไปนี้  

มายื่นในวันสอบขอเขียน/สัมภาษณ ณ คณะท่ีผูสมัครเลือก 

1. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท จำนวน 1 ชุด  

2. ใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด 

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 

4. สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ชุด 

5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) จำนวน 1 ชุด 

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

https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%9564/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%9564/
https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp


 
 

คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ คุณวุฒิท่ีรับเขาศึกษา รายละเอียด 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  (ระดับปริญญาโท) 

              ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

          (นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

โทร. 02 665 3777 ตอ 7103, 7104 

อาจารยอัมภาภรณ  พีรวณิชกุล  โทร. 089-5298246 

อาจารย ดร. วารินี   วีระสินธุ     โทร. 081-9595021 

 

 http://teched.rmutp.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 คน 

ภาคสมทบ จันทร – ศุกร (ค่ำ) / 

ภาคสมทบ เสาร – อาทิตย 

 

 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ และอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต วิศวกรรมเครื่องจักรกล  

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแมพิมพ และเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีแมพิมพ เทคโนโลยียาง  

เทคโนโลยเีครื่องกลเรือ และ/หรือคณุวุฒิอ่ืนท่ีเทียบเทา โดยไดรับการพิจารณา

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

สอบสัมภาษณ 

http://teched.rmutp.ac.th/


 
 

คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ คุณวุฒิท่ีรับเขาศึกษา รายละเอียด 
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คณะบริหารธุรกิจ (ระดับปริญญาโท) 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 โทร. 02 665 3777 ตอ 2391 

 http://bus.rmutp.ac.th 

 

1. ภาคสมทบ จันทร – ศุกร (ค่ำ)  

- กลุมวิชาการบัญชี  

- กลุมวิชาการจัดการ  

- กลุมวิชาการเงิน 

- กลุมวิชาการตลาด 

2. ภาคสมทบ เสาร – อาทิตย 

- กลุมวิชาการจัดการ 

- กลุมวิชาการบัญชี 

 

*ขอสงวนสิทธิ์ไมเปดการเรียนการสอนในกลุมวิชาท่ีมี

จำนวนนักศึกษาไมถึง 10 คน  

 

30 คน 

ภาคสมทบ จันทร – ศุกร (ค่ำ) 

30 คน 
ภาคสมทบ เสาร – อาทิตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาในหรือตางประเทศ 

ที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือหลักสูตรเปนไปตาม

มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

สอบสัมภาษณ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร (ระดับปริญญาโท) 

   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

   (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความย่ังยืน) 

    โทร. 02 836 3000 ตอ 4178 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 คน 

ภาคปกต ิ

5 คน  
ภาคสมทบ เสาร - อาทิตย 

 

1. สำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ี ว ิศวกรรมศาสตรบ ัณฑ ิต (วศ.บ.) 

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

เกี ่ยวของที ่มีคุณวุฒิเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที ่ ก.พ. และสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ 

2. สำหรับผูท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑขอท่ี 1 จะตองเปนผูท่ีมีประสบการณ

ทำงานที่สัมพันธกับสาขาวิชาไมนอยกวา 3 ป หรือมีผลงานทางวิชาการที่สัมพันธ

กับสาขาวิชา  

3. ผูประสงคเขาศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี  

มีคาระดับคะแนนเฉลี ่ยไมต่ำกวา 3.00 จากระดับ 4.00 และผลงานวิชาการ

เผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และ/หรือในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ (Proceedings) 

อยางนอย 1 เรื่อง ท้ังน้ีวารสารวิชาการและรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ/

ระดับนานาชาติ ขางตน ตองเปนท่ียอมรับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ

เปนวารสารเปนที่ยอมรับตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ผูมีคุณสมบัติไมตรงตามน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 

 

 

 

สอบสัมภาษณ 

http://sime.eng.rmutp.ac.th/
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   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 

   โทร. 02 836 3000 ตอ 4150 

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

  

5 คน 

ภาคสมทบ เสาร-อาทิตย 

1. ระดับปริญญาตรี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาครุศาสตร

อุตสาหกรรมบัณฑิต หรือปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมระบบควบคุม 

และวิศวกรรมการวัดคุม จากสถาบันการศึกษาในหรือตางประเทศที่ไดรับ

การรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ 

2. ระดับปริญญาตรี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาครุศาสตร

อุตสาหกรรมบัณฑิต หรือปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ท่ีสาขาวิชาไมตรง

กับที่กำหนดไวในขอ 1. ตองมีประสบการณการทำงานดานวิศวกรรมไฟฟา

อยางนอย 5 ป และแนบประวัติผลงานประกอบการพิจารณา โดยใหอยู ใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. คุณสมบัติเพ่ิมเติม (สำหรับผูประสงคเขาศึกษาใน แผน ก แบบ ก 1)  

ตองมีคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา  3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน  และมี

ผลงานทางวิชาการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ /ระดับนานาชาติ  และ/หรือใน

การประชุมทางวิชาการที ่ม ีรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ (Proceedings) จำนวน 1 เรื ่องขึ ้นไป ทั ้งนี ้ วารสารวิชาการและ

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ / ระดับนานาชาติ  ขางตน ตองเปนที ่

ยอมรับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือเปนวารสารที่ยอมรับตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูมีคุณสมบัติไมตรงตามน้ีให

อยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สอบขอเขียน 

สอบสัมภาษณ 

 



 
 

คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ คุณวุฒิท่ีรับเขาศึกษา รายละเอียด 
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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 

2. มีประสบการณในการทำงานดานบริหารธุรกิจและคุณสมบัติอื่น โดยใหอยู

ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจาก

วันประกาศผลสอบ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบสัมภาษณ 

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


 
 

คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ คุณวุฒิท่ีรับเขาศึกษา รายละเอียด 
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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. สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    

หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจาก

วันประกาศผลสอบ ดังน้ี 

 

 

 

สอบขอเขียน 

สอบสัมภาษณ 

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


 
 

คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ คุณวุฒิท่ีรับเขาศึกษา รายละเอียด 
 

สำนักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน |  8 

 

 

         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 (วิศวกรรมไฟฟา) 
 

 โทร. 02 836 3000 ตอ 4150 

           061-3536426 ประธานหลักสูตร 

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

 

 

5 คน 

ภาคสมทบ เสาร-อาทิตย 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดานวิศวกรรมศาสตร หรือครุศาสตรอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโทรคมนาคม 

วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมระบบควบคุม และวิศวกรรมการวัดคุม 

หรือสาขาวิชาอ่ืน โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจาก

วันประกาศผลสอบ ดังน้ี 

 

 

 

 

สอบขอเขียน 

สอบสัมภาษณ 

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

