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                                    รายงานการปรับปรุงหลักสูตร ป พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะ หลักสูตร 
ตรวจรางหลักสูตร เสนอสภา 

สกอ. หมายเหตุ 
กําหนด ดําเนินการ วิชาการ มหาวิทยาลัย 

ครุศาสตร

อุตสาหกรรม (5) 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ (วิศวกรรมเครื่องกล)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561) 

5-16 ก.พ.61 22 พ.ค.61 6 มิ.ย.61 21 มิ.ย.61 31 ก.ค.61 ลงระบบ CHECO 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟา)  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561) 1-15 ธ.ค.60 22 พ.ค. 61 6 มิ.ย.61 21 มิ.ย.61 31 ก.ค.61 ลงระบบ CHECO 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) (ตอเน่ือง) (หลักสตูรปรับปรุง  

พ.ศ. 2561)  

5-16 ก.พ.61 25 เม.ย. 61 15 พ.ค.61 31 พ.ค.61 28 มิ.ย.61 ลงระบบ CHECO 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) (ตอเน่ือง)  (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2561) 

5-16 ก.พ.61 25 เม.ย. 61 15 พ.ค.61 31 พ.ค.61 28 มิ.ย.61 ลงระบบ CHECO 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) (ตอเน่ือง)  (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2561) 

5-16 ก.พ.61 25 เม.ย. 61 15 พ.ค.61 31 พ.ค.61 11 ก.ค.61 ลงระบบ CHECO 

บริหารธุรกิจ (3) บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 1-31 ต.ค.60 15 ม.ค.61 7 ก.พ.61 22 ก.พ.61 11 เม.ย.61 สกอ.รับทราบ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 1-31 ม.ค.61 3 พ.ค.61 6 มิ.ย.61 -  สภาวิชาการ 

ไมเห็นชอบ ตอง

ดําเนินการปรับปรุง

ในป 2562 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหวางประเทศ) (หลักสูตรนานาชาติ) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

- 23 ม.ค.61 7 มี.ค.61 29 มี.ค.61 8 พ.ค.61 ลงระบบ CHECO 

เทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน (1) 

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ต.ค.2560 15 ม.ค.61 7 ก.พ.61 22 ก.พ. 61 30 มี.ค.61 ลงระบบ CHECO 
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                    รายงานการปรับปรุงหลักสูตร ป พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะ หลักสูตร 
ตรวจรางหลักสูตร เสนอสภา  

สกอ. หมายเหตุ 
กําหนด ดําเนินการ วิชาการ มหาวิทยาลัย 

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

(2) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ต.ค.60 14 ธ.ค.60 3 ม.ค.61 24 ม.ค.61 20 ก.พ.61 สกอ.รับทราบ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ธ.ค.60 15 ม.ค.61 7 ก.พ.61 22 ก.พ.61 30 มี.ค.61 ลงระบบ CHECO 

วิศวกรรมศาสตร 

(4) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 26 ก.ย.60 26 ก.ย.60 2 พ.ค.61 31 พ.ค.61 20 ก.ค.61 ลงระบบ CHECO 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ) (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2560) 

26 ก.ย.60 26 ก.ย.60 1 พ.ย.60 23 พ.ย.60 29 ธ.ค.60 ลงระบบ CHECO 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟา)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 26 ก.ย.60 6 พ.ย.60 3 ม.ค.61 24 ม.ค.61 9 มี.ค.61 ลงระบบ CHECO 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎบัีณฑติ (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 

- 25 เม.ย.61 15 พ.ค.61 31 พ.ค.61 28 มิ.ย.61 ลงระบบ CHECO 

ศิลปศาสตร 

(4) 

ศิลปศาสตรบัณฑติ (การทองเท่ียว) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 6-17 พ.ย.60 26 มี.ค. 61 2 พ.ค.61 31 พ.ค.61 4 ก.ค.61 ลงระบบ CHECO 

ศิลปศาสตรบัณฑติ (การโรงแรม) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 6-17 พ.ย.60 26 มี.ค. 61 2 พ.ค.61 31 พ.ค.61 4 ก.ค.61 ลงระบบ CHECO 

ศิลปศาสตรบัณฑติ (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล) (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2561) 

6-17 พ.ย.60 31 ม.ค. 61 7 มี.ค.61 29 มี.ค.61 30 เม.ย.61 ลงระบบ CHECO 

ศิลปศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทยประยุกต) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 18-22 ธ.ค. 60 31 ม.ค.61 7 มี.ค.61 29 มี.ค.61 30 เม.ย.61 สกอ.รับทราบ 

สถาปตยกรรม

ศาสตรและ 

การออกแบบ (2) 

เทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2561) 

12-16 ก.พ.61 15 มี.ค.61 4 เม.ย.61 26 เม.ย.61 13 มิ.ย.61 ลงระบบ CHECO 

เทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบบรรจุภณัฑและการพิมพ)  (หลักสตูรปรับปรุง      

พ.ศ. 2561) 

12-16 ก.พ.61 25 เม.ย.61 15 พ.ค.61 31 พ.ค.61 26 มิ.ย.61 ลงระบบ CHECO 

 

 

          รวม  21  หลักสูตร 
ขอมูล ณ วันท่ี 5 กันยายน 2561 

 


