
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ประจ าปกการ กึกาา 561   
 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบที ่2 - 6 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
คณะครุึาสตร์ จ ำนวน 11 หลกัสูตร 

หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 
1. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  

สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ  
ผ่ำน 3.35 ดี 

2. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  
สำขำวชิำพลศึกษำ 

ผ่ำน 3.47 ดี 

3. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 

ผ่ำน 3.77 ดี 

4. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำศิลปศึกษำ  

ผ่ำน 3.26 ดี 

5. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

ผ่ำน 3.54 ดี 

6. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำจิตวิทยำ 

ผ่ำน 3.50 ดี 

7. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ 

ผ่ำน 3.51 ดี 

8. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำกำรประเมินผลและวิจัยทำงกำรศึกษำ 

ผ่ำน 3.76 ดี 

หลักสูตรประกาึนียบัตรบัณฑติ 
9. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชพีครู ผ่ำน 3.46 ดี 

หลักสูตรระดับปรญิญาโท 
10. หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  

สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
ผ่ำน 3.23 ดี 

11. หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  
สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 

ผ่ำน 3.36 ดี 

คณะมนุายึาสตร์และสังคมึาสตร์ จ ำนวน 18 หลักสูตร 
หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
สำขำวชิำเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษำ 

ผ่ำน 3.48 ดี 

2. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
สำขำวชิำภำษำจนี 

ผ่ำน 3.66 ดี 

3. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
สำขำวชิำสังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ 

ผ่ำน 3.46 ดี 

4. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
สำขำวชิำธุรกิจอิสลำม   

ผ่ำน 3.40 ดี 



 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบที ่2 - 6 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
5. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  

สำขำวชิำภำษำอังกฤษ 
ผ่ำน 3.48 ดี 

6. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
สำขำวชิำภำษำไทย 

ผ่ำน 3.83 ดี 

7. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
สำขำวชิำภำษำและวฒันธรรมเอเชียตะวันออก 

ผ่ำน 3.05 ดี 

8. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต   
สำขำวชิำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 

ผ่ำน 3.89 ดี 

9. หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑติ  
สำขำวชิำนำฏยศิลป์      

ผ่ำน 3.67 ดี 

10. หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑติ  
สำขำวชิำออกแบบกรำฟิกและอินโฟร ์

ผ่ำน 3.42 ดี 

11. หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 
สำขำวชิำนิติศำสตร์ 

ผ่ำน 3.21 ดี 

12. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบณัฑิต  
สำขำวชิำรัฐประศำสนศำสตร ์

ผ่ำน 3.63 ดี 

13. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  
สำขำวชิำนำฏยศิลป์ศึกษำ 

ผ่ำน 3.34 ดี 

14. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  
สำขำวชิำสังคมศึกษำ 

ผ่ำน 3.45 ดี 

15. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  
สำขำวชิำภำษำไทย 

ผ่ำน 3.30 ดี 

16. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  
สำขำวชิำภำษำอังกฤษ 

ผ่ำน 3.53 ดี 

หลักสูตรระดับปรญิญาโท 
17. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต  

       สำขำวชิำกำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่ 
ผ่ำน 3.22 ดี 

18. หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต 
       สำขำวชิำทัศนศิลป ์

ผ่ำน 3.26 ดี 

คณะวิทยาึาสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 31 หลักสูตร 
หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
      สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ผ่ำน 3.52 ด ี

2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
      สำขำวชิำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

ผ่ำน 3.46 ด ี

3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  ผ่ำน 3.48 ด ี



 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบที ่2 - 6 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
      สำขำวชิำเคมี  
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
      สำขำวชิำเคมีอุตสำหกรรม 

ผ่ำน 3.47 ด ี

5.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
     สำขำวชิำคณิตศำสตร์  

ผ่ำน 3.65 ด ี

6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
      สำขำวชิำวทิยำกำรคอมพิวเตอร์ 

ผ่ำน 3.64 ด ี

7. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
      สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 

ผ่ำน 3.44 ด ี

8. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
      สำขำวชิำฟสิิกส์  

ผ่ำน 3.33 ด ี

9. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
      สำขำวชิำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 

ผ่ำน 3.41 ด ี

10. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
      สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

ผ่ำน 3.54 ด ี

11. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
      สำขำวชิำเกษตรและเทคโนโลยีเกษตร 

ผ่ำน 3.04 ด ี

12. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
      สำขำวชิำจลุชีววทิยำ 

ผ่ำน 3.59 ด ี

13. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
      สำขำวชิำชีววิทยำ  

ผ่ำน 3.09 ด ี

14. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
      สำขำวิชำแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 

ผ่ำน 3.88 ด ี

15. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
      สำขำวชิำออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม 

ผ่ำน 3.24 ด ี

16. หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยบณัฑิต  
      สำขำวชิำกำรแพทย์แผนไทย 

ผ่ำน 3.23 ด ี

17.   หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต  
      สำขำวชิำสำธำรณสุขศำสตร์ 

ผ่ำน 3.54 ด ี

18. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑติ  
      สำขำวชิำวิศวกรรมไฟฟำ้เครื่องกลกำรผลิต 

ผ่ำน 3.46 ด ี

19. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑติ  
      สำขำวชิำวิศวกรรมกำรผลติและออกแบบแม่พิมพ์ 

ผ่ำน 3.22 ด ี

20. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ  
      สำขำวชิำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (4 ปี) 

ผ่ำน 3.46 ด ี

21. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ  ผ่ำน 3.34 ด ี



 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบที ่2 - 6 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
      สำขำวชิำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ต่อเนื่อง)  
22. หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบณัฑิต 
      สำขำวชิำกำรจัดกำรวิศวกรรมกำรผลิตและโลจิสติกส์ 

ผ่ำน 3.14 ด ี

23. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  
      สำขำวชิำผู้ประกอบกำรอำหำร 

ผ่ำน 3.17 ด ี

24. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  
      สำขำวชิำคอมพิวเตอร์ศึกษำ 

ผ่ำน 3.53 ด ี

25. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  
      สำขำวชิำคณิตศำสตร ์

ผ่ำน 3.54 ด ี

26. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต 
      สำขำวชิำชีววิทยำ  

ผ่ำน 2.66 ปำนกลำง 

27. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  
      สำขำวชิำเคมี  

ผ่ำน 3.04 ด ี

28. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  
      สำขำวชิำฟสิิกส์  

ผ่ำน 3.12 ด ี

29. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์* ผ่าน 

*ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพ 
ของสภาวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ 

หลักสูตรระดับปรญิญาโท 
30. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑติ  
        สำขำวชิำเภสชักรรมไทย 

ผ่ำน 2.99 ปำนกลำง 

31. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑติ  
        สำขำวชิำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร 

ผ่ำน 3.44 ด ี

คณะวิทยาการจัดการ จ ำนวน 13 หลักสูตร 
หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

1. หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำกำรโฆษณำและธุรกิจบันเทิง 

ผ่ำน 3.40 ดี 

2. หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กำร 

ผ่ำน 3.04 ดี 

3. หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน 

ผ่ำน 3.37 ดี 

4. หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำภำพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 

ผ่ำน 3.48 ดี 

5. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 

ผ่ำน 3.33 ดี 

6. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต ผ่ำน 3.57 ดี 



 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบที ่2 - 6 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
สำขำวิชำกำรตลำด 

7. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ผ่ำน 3.28 ดี 

8. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรประกอบกำรธุรกิจ 

ผ่ำน 3.66 ดี 

9. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 

ผ่ำน 3.10 ดี 

10. หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 

ผ่ำน 3.56 ดี 

11. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
สำขำวิชำกำรบัญชี  

ผ่ำน 3.48 ดี 

12. หลักสูตรศิลปศำตรบัณฑิต  
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 

ผ่ำน 3.27 ดี 

13. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ (นำนำชำติ) 

ผ่ำน 2.66 ปำนกลำง 

วิทยาลัยการดนตรี จ ำนวน 4 หลักสูตร 
หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

1. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  
     สำขำวิชำดนตรีไทยศึกษำ 

ผ่ำน 3.73 ดี 

2. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  
     สำขำวิชำดนตรีตะวันตกศึกษำ 

ผ่ำน 3.58 ดี 

3. หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต  
     สำขำวิชำดนตรีไทย 

ผ่ำน 3.52 ดี 

4. หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต  
     สำขำวิชำดนตรีตะวันตก 

ผ่ำน 3.46 ดี 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 513.14 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 77 หลักสูตร  *71 

คะแนนที่ได้ (จ านวน 71 หลักสูตร) 3.40 
  *หมายเหตุ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ ใช้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพของสภำวิชำชีพเทคนิค
กำรแพทย์ 


