
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557  
ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
1. คณะครุศาสตร์ 

 

ในปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์เปิดสอนทั้งหมด 17 หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี 14 
หลักสูตร  ระดับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร 
คะแนน 

การประเมินตนเอง 
คะแนนประเมนิ
คณะกรรมการ 

ผลการประเมิน 

1 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 2.61 2.61 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2.22 2.22 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

3 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.89 2.89 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

4 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

3.09 2.91 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

5 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2.56 2.43 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

6 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 3.92 3.92 ระดับคณุภาพด ี
7 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 
2.84 2.84 ระดับคณุภาพ 

ปานกลาง 
8 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ศึกษา 
2.40 2.40 ระดับคณุภาพ 

ปานกลาง 
9 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา 2.88 2.70 ระดับคณุภาพ 

ปานกลาง 
10 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพลศึกษาและ

นันทนาการ 
2.31 1.62 ระดับคณุภาพน้อย 

11 ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประเมนิผลและ
วิจัยทางการศึกษา 

3.17 2.72 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

12 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารการศึกษา 

3.26 3.26 ระดับคณุภาพด ี

13 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 3.21 3.17 ระดับคณุภาพด ี
14 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อ

การศึกษา 
2.38 2.38 ระดับคณุภาพ 

ปานกลาง 
15 ประกาศนียบตัรวิชาชีพคร ู 0.44 0.44 ระดับคณุภาพน้อย 
16 ครุศาสตรมหาบณัฑิต  

บริหารการศึกษา 
2.84 2.84 ระดับคณุภาพ 

ปานกลาง 
17 ครุศาสตรบณัฑติ  

หลักสตูรและการสอน 
0.00 0.00 หลักสตูรไม่ได้

มาตราฐาน 



 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนทั้งหมด 15 หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตรและ
ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

ล าดับ สาขาวิชา 
คะแนน 

การประเมินตนเอง 
คะแนนประเมนิ
คณะกรรมการ 

ผลการประเมิน 

1 นิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ์ 2.35 2.82 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์

2.59 2.59 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

3 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
นาฏยศิลป ์

3.07 3.07 ระดับคณุภาพด ี

4 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป ์

2.74 2.74 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

5 ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดนตรีไทย 
เพื่อการอาชีพ 

2.64 2.33 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

6 ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดนตรี
ตะวันตก 

0.00 0.00 หลักสตูรไม่ได้
มาตรฐาน 

7 ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาจีน 2.34 2.34 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

8 ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 3.18 2.75 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

9 ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2.54 2.54 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

10 ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ 

2.93 2.93 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

11 ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้

2.18 2.18 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

12 ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา 

2.46 2.46 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

13 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาดนตรี
ตะวันตก 

2.41 2.41 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

14 ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
ศิลปกรรม 

2.00 2.18 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

15 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ 

3.19 2.80 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
 

คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนทั้งหมด 12 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร  และ ระดับปริญญาโท 1 
หลักสูตร โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร คะแนน 
การประเมินตนเอง 

คะแนนประเมนิ
คณะกรรมการ 

ผลการประเมิน 

1 ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 2.35 2.35 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

2 บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

2.42 2.42 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

3 บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   
โลจสิติกส ์

2.22 2.22 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

4 บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

2.51 2.51 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

5 บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2.49 2.49 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

6 บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3.01 2.44 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

7 นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน 

2.42 2.42 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

8 นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
ประชาสมัพันธ์และสื่อสารองค์การ 

2.44 2.28 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

9 นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการโฆษณา
และธุรกิจบันเทิง 

2.25 2.25 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

10 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี 2.10 2.10 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

11 เศรษฐศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2.48 2.48 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

12 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2.50 2.50 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนทั้งหมด 28 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 26 หลักสูตร  
และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร คะแนน 
การประเมินตนเอง 

คะแนนประเมนิ
คณะกรรมการ 

ผลการประเมิน 

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 2.45 2.45 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 0.00 0.00 หลักสตูรไม่ได้
มาตรฐาน 

3 อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

2.61 2.61 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

4 อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(หลกัสตูร
ต่อเนื่อง) 

0.00 0.00 หลักสตูรไม่ได้
มาตรฐาน 

5 อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์
อุตสาหกรรม 

0.00 0.00 หลักสตูรไม่ได้
มาตรฐาน 

6 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

2.18 2.18 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

7 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคม ี 2.40 2.40 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม 

2.06 2.06 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

9 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา 

2.50 2.50 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

10 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา 3.19 3.19 ระดับคณุภาพด ี
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิส์ประยุกต ์ 2.00 2.00 ระดับคณุภาพ

น้อย 
12 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส ์
0.00 0.00 หลักสตูรไม่ได้

มาตรฐาน 

13 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร ์

2.11 2.11 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

14 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 

2.15 2.15 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

15 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.53 2.53 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

16 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

2.23 2.23 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

 



 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร คะแนน 
การประเมินตนเอง 

คะแนนประเมนิ
คณะกรรมการ 

ผลการประเมิน 

17 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่นและ
มัลตมิีเดยี 

3.05 3.05 ระดับคณุภาพด ี

18 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

2.89 2.89 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

19 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

2.18 2.18 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

20 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

2.50 2.50 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

21 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

1.84 1.87 ระดับคณุภาพ
น้อย 

22 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

0.00 0.00 หลักสตูรไม่ได้
มาตรฐาน 

23 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร ์

3.32 3.32 ระดับคณุภาพด ี

24 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ 

2.73 2.73 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

25 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องมือและแม่พิมพ ์

0.00 0.00 หลักสตูรไม่ได้
มาตรฐาน 

26 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย 

2.69 2.69 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

27 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัช
กรรมไทย 

2.64 2.64 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

28 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ 

1.52 1.52 ระดับคณุภาพ
น้อย 

 


