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รายงานการปรับปรุงหลักสูตร ป พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

คณะ หลักสูตร 
ตรวจรางหลักสูตร สภา (คร้ังท่ี) 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ แผน วิชาการ มหาวิทยาลัย 

บริหารธุรกิจ (5) บัญชีบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) - 7-18/11/59 7/60 6/60 สกอ.รับทราบ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 21/3/60 7-18/11/59 6/60 5/60 สกอ.รับทราบ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 21/3/60 7-18/11/59 6/60 5/60 สกอ.รับทราบ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) - 7-18/11/59 7/60 6/60 สกอ.รับทราบ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหวางประเทศ) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 26/5/60 7-18/11/59 8/60 6/60 ลงระบบ CHECO 

เทคโนโลย ี

คหกรรมศาสตร 

(8) 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 9/3/60 - 5/60 

5/61 

5/60 

5/61 

ลงระบบ CHECO 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 13/3/60 - 6/60 

7/61 

5/60 

6/61 

ลงระบบ CHECO 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ) (ตอเน่ือง) (หลักสตูรใหม พ.ศ. 2560)  - - 6/60 

7/61 

5/60 

6/61 

ลงระบบ CHECO 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) - 5-16/12/59 5/60 

5/61 

5/60 

5/61 

ลงระบบ CHECO 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 13/3/60 - 5/60 

7/61 

5/60 

6/61 

ลงระบบ CHECO 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร) ) (ตอเน่ือง) (หลักสตูรใหม  

พ.ศ. 2560)  

- - 7/60 

7/61 

6/60 

6/61 

ลงระบบ CHECO 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) - 5-16/12/59 6/60 

5/61 

5/60 

5/61 

ลงระบบ CHECO 

คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 29/5/60 - 8/60 6/60 สกอ.รับทราบ 
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รายงานการปรับปรุงหลักสูตร ป พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

คณะ หลักสูตร 
ตรวจรางหลักสูตร สภา (คร้ังท่ี) 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ แผน วิชาการ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน (1) 

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) - ก.ย. ต.ค. พ.ย. ปรับแกตาม มคอ.1 

วิศวกรรมศาสตร 

(6) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 1/12/59 - 4/60 4/60 สกอ.รับทราบ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 10/1/60 - 4/60 4/60 สกอ.รับทราบ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 31/10/59 - 5/60 5/60 ลงระบบ CHECO 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม) (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) 

14/11/59 - 3/60 3/60 สกอ.รับทราบ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและระบบการผลิตอัตโนมัติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 10/1/60 - 5/60 5/60 สกอ.รับทราบ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 14/11/59 - 3/60 3/60 สกอ.รับทราบ 

สถาปตยกรรม

ศาสตรและ 

การออกแบบ (1) 

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรม) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 29/5/60 5-16/12/59 8/60 6/60 สกอ.รับทราบ 

อุตสาหกรรม 

สิ่งทอและ

ออกแบบแฟช่ัน 

(3) 

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเสื้อผา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 24/8/60 - 11/60 

1/61 

9/60 

1/61 

สกอ.รับทราบ 

เทคโนโลยีบัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยสีิ่งทอ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 24/8/60 - 11/60 

1/61 

9/60 

1/61 

สกอ.รับทราบ 

เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 24/8/60 - 11/60 

1/61 

9/60 

1/61 

สกอ.รับทราบ 

รวม 24 หลักสูตร  


