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รายละเอียดการรับสมคัรบุคคลเขาศึกษาตอ 

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

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

การรับสมัคร   :  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

กลุมเปาหมาย   :  ผูสนใจเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

รายละเอียดการรับสมัคร 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปดรับสมัครนักศึกษาใหมในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ตั้งแตวันท่ี 22 ธันวาคม 2563 – 17 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ท่ี https://www.rmutp.ac.th/

รับสมัครนักศึกษา-ระดับบัณฑิต64 โดยเขาสูเมนูรับสมัครนกัศึกษาท่ี https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

  ผูสมัครตองบันทึกขอมูลผานระบบ พรอมท้ังตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนยืนยันขอมูล เม่ือยืนยันขอมูล

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

เพ่ือนําไปชําระเงินท่ีเคานเตอรเซอรวิสท่ัวประเทศ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา พรอมท้ังเก็บใบเสร็จและสําเนาเพ่ือใชเปน

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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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร (ระดับปริญญาโท) 

คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร) 

 โทร. 02-6653777 ตอ 8262-4 

                       085-3464522 

 http://hec.rmutp.ac.th 

- กลุมวิชาออกแบบแฟชั่นผาและสิ่งทอ 

- กลุมวิชาอาหารและโภชนาการ 

- กลุมวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร 

- กลุมวิชาธุรกิจอาหาร 

 

 

20 คน 

ภาคสมทบ เสาร-อาทิตย 

 

1. ระดับปริญญาตรี ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของจากสถาบันการศึกษาในหรือตางประเทศ ท่ีไดรับ 

การรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมตํ่ากวา 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือจากการพิจารณาของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ 

2. มีประสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของกับงานทางคหกรรมศาสตร

อยางนอย 1 ป หรือจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

สอบสัมภาษณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hec.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 (คํ่า)  

- กลุมวิชาการบัญชี  

- กลุมวิชาการจัดการ  

- กลุมวิชาการเงิน 

- กลุมวิชาการตลาด 

2. ภาคสมทบ เสาร – อาทิตย 

- กลุมวิชาการจัดการ 

- กลุมวิชาการบัญชี 

 

*ขอสงวนสิทธิ์ไมเปดการเรียนการสอนในกลุมวิชาท่ีมี

จํานวนนักศึกษาไมถึง 10 คน  

 

30 คน 

ภาคสมทบ จันทร – ศุกร (คํ่า) 

30 คน 
ภาคสมทบ เสาร – อาทิตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาในหรือตางประเทศ 

ท่ีไดรับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือหลักสูตรเปนไปตาม

มาตรฐานของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

สอบสัมภาษณ 



 
 

คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณวุฒิท่ีรับเขาศึกษา รายละเอียด 
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คณะวิศวกรรมศาสตร (ระดับปริญญาโท) 

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

กับท่ีกําหนดไวในขอ 1. ตองมีประสบการณการทํางานดานวิศวกรรมไฟฟา

อยางนอย 5 ป และแนบประวัติผลงานประกอบการพิจารณา โดยใหอยูใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. คุณสมบัติเพ่ิมเติม (สําหรับผูประสงคเขาศึกษาใน แผน ก แบบ ก 1)  

ตองมีคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน  และมี

ผลงานทางวิชาการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ /ระดับนานาชาติ  และ/หรือใน

การประชุมทางวิชาการท่ีมีรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ (Proceedings) จํานวน 1 เรื่องขึ้นไป ท้ังน้ี วารสารวิชาการและ

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ / ระดับนานาชาติ  ขางตน  ตอง เปน ท่ี

ยอมรับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือเปนวารสารท่ียอมรับตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูมีคุณสมบัติไมตรงตามน้ีให

อยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

สอบขอเขียน 

สอบสัมภาษณ 



 
 

คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณวุฒิท่ีรับเขาศึกษา รายละเอียด 
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   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

   (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความย่ังยืน) 

    โทร. 02 836 3000 ตอ 4178 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 คน 

ภาคปกต ิ

5 คน  
ภาคสมทบ เสาร - อาทิตย 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

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

เกี่ยวของท่ีมีคุณวุฒิเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. และสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ 

2. สําหรับผูท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑขอท่ี 1 จะตองเปนผูท่ีมีประสบการณ

ทํางานท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาไมนอยกวา 3 ป หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีสัมพันธ

กับสาขาวิชา  

3. ผูประสงคเขาศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี  

มีคาระดับคะแนนเฉล่ียไมตํ่ากวา 3.00 จากระดับ 4.00 และผลงานวิชาการเผยแพร

ในวารสารวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และ/หรือในการประชุมทางวิชาการ

ท่ีมีรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ (Proceedings) อยาง

นอย 1 เรื่อง ท้ังน้ีวารสารวิชาการและรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ ขางตน ตองเปนท่ียอมรับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือเปน

วารสารเปนท่ียอมรับตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ผูมีคุณสมบัติไมตรงตามน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 

 

 

สอบสัมภาษณ 

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


 
 

คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณวุฒิท่ีรับเขาศึกษา รายละเอียด 
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    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

      โทร. 02 836 3000 ตอ 4178 

     086-4083707 ประธานหลักสูตร 

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

10 คน 

ภาคปกต ิ

15 คน 

ภาคสมทบ วันอาทิตย 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแมพิมพ ปริญญา       

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และ/หรือ

คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบเทา โดยไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร (ไมกําหนดคาระดับคะแนนเฉลี่ย) 

2. คุณสมบัติเพ่ิมเติม  

 (สําหรับผูประสงคเขาศึกษาใน แผน ก แบบ ก 1 ตองมีคุณสมบัติ

เพ่ิมเติมจากขอใดขอหนึ่ง)  

 2.1 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.50 จาก 4 ระดับคะแนน 

หรือเทียบเทา 

       2.2 มีประสบการณการทํางานในดานท่ีเก่ียวของกับ

วิศวกรรมเครื่องกล หรือมีผลงานทางวิชาการเผยแพรในวารสารวิชาการ

หรือรายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาตหิรือ

ระดับนานาชาติ อยางนอย 1 ผลงาน 

สอบขอเขียน 

สอบสัมภาษณ 

 



 
 

คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณวุฒิท่ีรับเขาศึกษา รายละเอียด 
 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน |  7 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร (ระดับปริญญาเอก) 

        ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (คหกรรมศาสตร) 

         โทร. 02-6653777 ตอ 8262-4 

                     085-3464522 

 

 http://hec.rmutp.ac.th            

 

 

10 คน 

ภาคสมทบ วันอาทิตย 

 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาท้ังในหรือ

ตางประเทศท่ีสํานักงาน ก.พ. ใหการรับรองในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของท่ีมีประสบการณในการทํางานดานคหกรรมศาสตร

ไมต่ํากวา 2 ป โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจาก

วันประกาศผลสอบ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบสัมภาษณ 

 

http://hec.rmutp.ac.th/


 
 

คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณวุฒิท่ีรับเขาศึกษา รายละเอียด 
 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน |  8 

 

 

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. มีประสบการณในการทํางานดานบริหารธุรกิจและคุณสมบัติอ่ืน โดยใหอยู

ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจาก

วันประกาศผลสอบ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบสัมภาษณ 

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


 
 

คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณวุฒิท่ีรับเขาศึกษา รายละเอียด 
 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน |  9 

 

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 |  10 

 

 

         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/

