
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (30 คน) แผน ข เรียนรายวิชาและค้นคว้าอิสระ จ านวน 36 หน่วยกิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน (Master of Engineering Program in 
          Sustainable Industrial Management Engineering) 
 
ก าหนดการรับสมัคร 
 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี ้ถึง 31 กรกฎาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  1  สิงหาคม 2557   
 วันสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  3  สิงหาคม 2557 
   
   
 
การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันและเวลา ราชการ 
  ในกรณี วันเสาร์-อาทิตย์ เฉพาะวันที่ 26 กรกฎาคม และ 27 กรกฎาคม 2557 เท่านั้น  
   1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรงเทพมหานคร 10800 
  โทร. งานทะเบียน 02-913-2424 ต่อ 117, 178 
  โทร. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 02-913-2424 ต่อ 174, 175 
 
เอกสารการรับสมัคร 
 1. ส าเนาคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาใช้ใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด ใน
กรณีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ให้แนบส าเนาคุณวุฒิทางการศึกษา ปวส. มาด้วย 
 2. ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด 
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว   1 ใบ 
 5. ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อมาด้วย 
 
คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร 
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) 
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปท.ส.) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หรือผู้สนใจที่มีประสบการณ์  
 2. มีคุสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2549 
 
 



การคัดเลือกเข้าศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลก าหนด 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  (1) วิศวกรด้านการจัดการกระบวนการผลิต การเพ่ิมผลผลิตในอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  

(2) วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน 
(3) วิศวกรจัดการเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตสมัยใหม่อย่างสมดุลด้านลดภาวะโลกร้อน 
(4) นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน 
(5) นักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมเพ่ือการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
(6) นักวิจัยผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(7) นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ (Waste) เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(8) หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(9) ผู้จัดการ เพื่อเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน 
(10) ผู้บริหารหน่วยงานที่มีความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานเพ่ือความยั่งยืน 
(11) ผู้จัดการองค์กรเชิงบูรณาการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การวางแผนการขาย  การจัดหาทรัพยากร การวางแผนเพ่ือการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต การ
จัดการระบบการเงิน  การจัดท าระบบบัญชี และการจัดการทรัพยากร 
 (12) ผู้น าชุมชนที่มีความสามารถในการปลูกจิตส านึกในสิทธิมนุษยชนด้วยความเป็นธรรม  
 (13) ผู้สร้างความร่วมมือในการรักษาภาวะความเสมอภาคของหลาย ๆ องค์ประกอบของสังคมให้เกิด
ความปลอดภัยร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 (14) เป็นผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนภายใต้คุณธรรม จริยธรรม 
 (15) นักวิชาชีพที่มีความช านาญตามหลักการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
 
วันและเวลาเรียน 
 วันและเวลาเรียน วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น. 
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 220,000 บาท 
 
ติดต่อข้อมูลของหลักสูตรได้ที่ 
 ผศ.สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ   ประธานหลักสูตรฯ   โทร. 081 889 1409 
 นายปฐมพงษ์  จ านงค์พันธ์ ผู้ประสานงาน  โทร. 02 913 2424 ต่อ 174, 175 
        หรือ 085 281 4649 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2557 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

REF. 1 เลขที่สมัคร      ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) 
สาขาวิชาที่สมัคร  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 
 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน     -         -          -           -     
 

ชื่อผู้สมัคร นาย/ นาง/ นางสาว ................................................................. นามสกุล .......................................................................... 
วุฒิการศึกษา   อนุมัติปริญญาแล้ว   ยังไม่อนุมัติปริญญา 
วุฒิ (ตรี) ..........สาขาวิชา............................................มหาวทิยาลัย........................................ว/ด/ป ที่จบ...................เกรดเฉลี่ย......... 
วุฒิ (โท) ..........สาขาวิชา............................................มหาวทิยาลัย........................................ว/ด/ป ที่จบ...................เกรดเฉลี่ย......... 
ประสบการณ์ท างาน (ถ้ามี) 
ชื่อหน่วยงาน........................................................ ............................................................................................................................. ...... 
ต าแหน่งปัจจุบัน............................................................................. เริ่มท างานตั้งแต่ วัน เดือน ปี...........................ถึง............................ 
ชื่อหน่วยงาน............................................................................................................................. .............................................................. 
ต าแหน่งปัจจุบัน............................................................................. เริ่มท างานตั้งแต่ วัน เดือน ปี...........................ถึง............................ 
สถานที่ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก (กรุณาเขียนข้อความให้ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของผู้สมัคร) 
เลขที/่หมู่บ้าน...........................................หมู่ที.่.........................ตรอก/ซอย...................................ถนน................................................ 
ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด....................................................... 
รหัสไปรษณีย์...................................................โทรศัพท์บ้าน.................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................... 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

 

 

 

       ลงช่ือ............................................................................ผู้สมคัร 
                 (...................................................................)  
                                                          วันที่............................................................................. 

- 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

 

             

หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิและคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ตรงตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด หรือตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางมหาวิทยาลัย เพิกถอนสิทธิ์    
การสมัครสอบคัดเลือกและสิทธิ์การเป็นนักศึกษาทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัย ฯ น าข้อมูลในใบสมัครของ
ข้าพเจ้าไปใช้ประโยชน์ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นสมควร 

1. ตรวจสอบและรับเอกสาร   ครบ      ไม่ครบ  
ระบ.ุ.................................................ผู้ตรวจสอบและรับเอกสาร 
2. การช าระเงิน   ได้รับเงินค่าสมัครสอบ จ านวน 500 บาท 
..................................................................................ผูช้ าระเงิน 
 


