
ผลการด าเนินงาน 
 

ในรอบปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปิดสอนทั้งหมด 75 
หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 - 6 

คณะครุศาสตร ์
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                        
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ผ่าน                                                                                           3.35 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                        
สาขาวิชาภาษาไทย 

ผ่าน 3.78 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                          
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผ่าน 2.97 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                        
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผ่าน 3.18 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                        
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ผ่าน 3.05 

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                          
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ผ่าน 2.85 

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                         
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

ผ่าน 4.06 

8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                         
สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา 

ผ่าน 3.12 

9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                       
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

ผ่าน 3.06 

10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                          
สาขาวิชาพลศึกษา 

ผ่าน 3.06 

11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                       
สาขาวิชาจิตวิทยา 

ผ่าน 3.45 

12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                        
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

ผ่าน 2.73 

13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                       ผ่าน 3.04 



ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 - 6 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                       

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ผ่าน 3.35 

15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                       
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 

ผ่าน 3.12 

16. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                             
สาขาวิชาการประถมศึกษา 

ผ่าน 2.69 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
17. หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต                         

สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  
ผ่าน 3.27 

18. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต                    
สาขาวิชาบริหารการศึกษา  

ผ่าน 2.69 

19. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ผ่าน 1.39 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                                     

สาขาวิชาภาษาไทย 
ผ่าน 3.46 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                                 
สาขาวิชาภาษาจีน 

ผ่าน 3.45 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                                  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผ่าน 2.69 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                                 
สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม 

ผ่าน 2.36 

5. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต                        
สาขาวิชานาฎยศิลป์ 

ผ่าน 3.47 

6. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต                     
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

ผ่าน 3.41 

7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต                                 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ผ่าน 3.19 

8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต                         
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ผ่าน 3.53 

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                        ผ่าน 3.26 



ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 - 6 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                           

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
ผ่าน 3.47 

11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                           
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

ผ่าน 2.36 

 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 - 6 

12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                         
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเซียตะวันออก 

ผ่าน 2.85 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต         

สาขาวิชาการจัดการนโยบายสาธารณะและการ
จัดการสมัยใหม่ 

ผ่าน 3.25 

14. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต             
สาขาวิชาศิลปกรรม 

ผ่าน 2.79 

คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                                   
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ผ่าน 3.13 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                                   
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

ผ่าน 3.06 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                                
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ผ่าน 2.82 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                                   
สาขาวิชาการตลาด 

ผ่าน 3.10 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                        
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

ผ่าน 3.30 

6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                       
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

ผ่าน 3.16 

7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                            ผ่าน 3.19 



ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 - 6 

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ 
8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                                    

สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 
ผ่าน 2.88 

9. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                 
สาขาวิชาการบัญชี 

ผ่าน 2.71 

10. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต                       
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ผ่าน 3.05 

11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                        
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

ผ่าน 3.08 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
12. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                   

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ผ่าน 2.66 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 - 6 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                        
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

ผ่าน 3.66 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต                     
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ผ่าน 3.65 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                         
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ผ่าน 3.64 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                       
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 

ผ่าน 3.61 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                        
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 

ผ่าน 3.40 

6. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต                
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

ผ่าน 3.37 

7. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต                
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์
อุตสาหกรรม 

ผ่าน 3.32 



ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 - 6 

8. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต              
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ผ่าน 3.28 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                         
สาขาวิชาชีววิทยา 

ผ่าน 3.23 

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                     
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ผ่าน 3.16 

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต              
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ผ่าน 3.15 

12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ผ่าน 3.15 

13. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 

ผ่าน 3.15 

14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                       
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 

ผ่าน 3.13 

15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                     
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผ่าน 3.12 

16. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                     
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ผ่าน 3.10 

17. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                   
สาขาวิชาเคมี 

ผ่าน 3.07 

18. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต                        
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 

ผ่าน 2.97 

19. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                      
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

ผ่าน 2.96 

20. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                      
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ผ่าน 2.93 

21 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

ผ่าน 2.87 

22. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                       
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ผ่าน 2.84 

23. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                         
สาขาคณิตศาสตร์ 

ผ่าน 2.45 



ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 - 6 

24. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต                          
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผ่าน 2.82 

25. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                     
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ผ่าน 2.81 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
26. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต              

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
ผ่าน 2.79 

27. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต            
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย  

ผ่าน 2.83 

วทิยาลยัการดนตร ี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                       
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

ผ่าน 3.27 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                           
สาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ 

ผ่าน 3.23 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                      
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

ไม่ผ่าน 0.00 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 228.85 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 75 

คะแนนที่ได้ 3.05 

 


