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รายละเอียดการรับสมคัรนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

.......................................................................................................... 
 

การรับสมัคร  ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มเป้าหมาย  :   ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

รายละเอียดการรับ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่  
28 พฤศจิกายน 2560 – 20 พฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที ่ 
 

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

โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยัน เมื่อยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
ให้พิมพ์เอกสารใบแจ้งยอดค่าสมัคร จ านวน 500 บาท เพ่ือน าไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ พร้อมทั้งเก็บ
ใบเสร็จและส าเนาไว้เป็นหลักฐาน 

1. หลักฐานการสมัคร  
ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบของมหาวิทยาลัยและช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่น
ในวันสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ณ คณะทีผู่้สมัครเลือก 
1.1 ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ชุด  

1.2 ใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด 

1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 
1.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
1.5 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
1.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

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


 
 

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา รายละเอียด 
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 (คหกรรมศาสตร์) 

- กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและสิ่งทอ 

- กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 

- กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร 

- กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
 

โทร. 02 665 3777 ต่อ 5235-6, 5208 
http://hec.rmutp.ac.th 

 

20 คน 

ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย ์

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

 

สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา รายละเอียด 
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คณะบริหารธุรกิจ 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  

 ภาคสมทบ จนัทร์ – ศุกร์ (18.00 - 21.00 น.) 
- กลุ่มวิชาการบญัช ี
- กลุ่มวิชาการเงิน 
- กลุ่มวิชาการจดัการ 
- กลุ่มวิชาการตลาด 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ 

 ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์ 

- กลุ่มวิชาการจดัการ 
  
 โทร. 02 665 3777 ต่อ 2391 
 http://bus.rmutp.ac.th 
 
 
 
 

 

40 คน 

ภาคสมทบ จันทร์ - ศุกร ์

20 คน 
ภาคสมทบ เสาร์ - อาทิตย์ 

 

 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในหรือ

ต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือหลักสูตร
เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

สอบสัมภาษณ์ 



 
 

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา รายละเอียด 
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 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
  

 โทร. 02 665 3777 ต่อ 2391 
 http://bus.rmutp.ac.th 

5 คน 

ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย ์

1. แบบ 1.1  
- ระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาในหรือ

ต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือหลักสูตร
เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

- คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL แบบ Paper -based Test 
(PBT) ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 550 หรือเทียบเท่าของสถาบันด้านภาษาที่
ได้รับรองมาตรฐานสากล ได้แก่ CU-TEP, TU-GET ต้องได้คะแนนไม่ต่ า
กว่า 550 หรือ IELTS ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 6.5 

- มีประสบการณ์ด้านการวิจัย และมีผลงานด้านบริหารธุรกิจที่
อ้างอิงได้ 

- เป็นนักวิจัย หรือ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ทางด้านบริหารธุรกิจที่อ้างอิงได้ และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานทางวิชาการ 

- มีประสบการณ์ในการท างานไม่ต่ ากว่า 3 ปี  
- หรือ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 



 
 

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา รายละเอียด 
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2. แบบ 2.1  
- ระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบัน 

การศึกษาในหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก 
ก.พ. หรือหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนน 

- คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL แบบ Paper -based Test 
(PBT) ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 550 หรือเทียบเท่าของสถาบันด้านภาษาที่
ได้รับรองมาตรฐานสากล ได้แก่ CU-TEP, TU-GET ต้องได้คะแนนไม่ต่ า
กว่า 550 หรือ IELTS ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 6.5 

- มีประสบการณ์ในการท างานไม่ต่ ากว่า 3 ปี  
- หรือ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 
 

 
 



 
 

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา รายละเอียด 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

 โทร. 02 665 3777 ต่อ 4118 

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

 

10 คน 

ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย ์

 

1. ระดับปริญญาตรี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต หรือปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมระบบควบคุม และวิศวกรรมการวัดคุม จากสถาบันการศึกษา 
ในหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือ
หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หรือ 

2. ระดับปริญญาตรี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต หรือปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ที่สาขาวิชา
ไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ในข้อ 1. ต้องมีประสบการณ์การท างานด้าน
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/หรือในการประชุมทางวิชาการที่มี
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ (Proceedings) 
จ านวน 1 เรื่องขึ้นไป ทั้งนี้ วารสารวิชาการและรายงานการประชุม

 

สอบข้อเขียน 

สอบสัมภาษณ์ 



 
 

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา รายละเอียด 
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วิชาการระดับชาติ / ระดับนานาชาติ  ข้างต้น  ต้องเป็นที่ยอมรับของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร หรือเป็นวารสารที ่ยอมรับตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามนี้ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
 ความยัง่ยืน) 
 

 โทร. 02 665 3777 ต่อ 4118 
 http://sime.eng.rmutp.ac.th 

10 คน 

ภาคปกต ิ

15 คน 

ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย ์

1. แผน ก แบบ ก 1 

 ระดับปริญญาตรี  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ปริญญา
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชา
อื่นที่ เกี่ยวข้อง ที่มีคุณวุฒิ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในหรือ
ต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือหลักสูตร
เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
2. แผน ก แบบ ก 2 

2.1 ระดับปริญญาตรี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญา
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอืน่
ที่เกี่ยวข้อง ที่มีคุณวุฒิเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ 
ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือหลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือ 

สอบข้อเขียน 

สอบสัมภาษณ์ 



 
 

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา รายละเอียด 
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2.2 ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาอื่น ที่นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อ 2.1 จะต้องมีประสบการณ์ท างานที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาวิศวกรรม  

การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ไม่ต่ ากว่า 3 ปี 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
 

 โทร. 02 665 3777 ต่อ 4118 
 http://me.eng.rmutp.ac.th 

10 คน 

ภาคปกต ิ

10 คน 

ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย ์

1. ระดับปริญญาตรี  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมอาหาร 
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแม่พิมพ์ ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และ/หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบเท่า จาก
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 

 


