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สารจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยร าชภัฏเพชรบุรี เป็นส ถาบันอ ดุ มศึกษาทผี่ ลิตบ ณ
ั ฑิตแ ละบริการทางวชิ าการ
แก่ท้องถิ่นมานานกว่า 80 ปี ด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ จึงมีรากฐานที่มั่นคงและขยาย
การเปิดสอนจากระดับป ระกาศนียบัตร สู่ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตลอดจนขยาย
สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนจากการเปิดสอนเฉพาะวิชาชีพครู สูก่ ารเปิดรายวิชาแขนงต่าง ๆ
ทั้งวิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและ
สาขาอื่น ๆ ทีก่ ว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ด้วยความพร้อมในด้านศักยภาพด้านอาคารเรียน ภูมิทัศน์ ระบบการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและทันสมัย ความพร้อมของบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน เป็นจุดเด่นทีท่ ำให้มนี กั ศึกษามาเรียนทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อย่างต่อเนือ่ ง
และไม่ได้มีจำนวนลดน้อยลงกว่าเดิม
การเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถือเป็นความสำเร็จขัน้ ต้นและด้วยการลด
ต้นทุนในระยะทาง ค่าใช้จ่ายที่อยู่ใกล้ภูมิลำเนา และความพร้อมในมหาวิทยาลัยเหลือเพียง
ความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวผู้เรียนเท่านั้นที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ
ขอเป็นกำลังใจให้ทกุ คนก้าวไปสูค่ วามสำเร็จ มีความสุขในการมาเรียนในรัว้ เขียว-เหลือง
และก้าวไปสู่อนาคตที่มุ่งหวังต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี
พลเอก
            (สุรยุทธ์  จุลานนท์)
   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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สารจาก ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ก้าวไปสู่ความสำเร็จที่งดงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้
ตระหนักในการตัดสินใจที่ถูกต้อง เชื่อมั่นในตนเองและจะเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานภาพมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการเรียน
การสอนเพื่อกำหนดวิถีทางของตนเอง เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในระยะเวลาและเป้าหมายที่
กำหนด
การแนะแนวเป็นหัวใจสำคัญของการตัดสินใจทีจ่ ะกำหนดอนาคตของตนเองจึงควรสำรวจ
ความพร้อม ความต้องการของตนเอง และเลือกสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้กบั ตนเอง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา
ที่จะเป็นผู้สร้าง เป็นผู้เสริมแต่งตนเอง มีความรู้ มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์เป็น “บัณฑิต” ที่พร้อม
จะออกไปประกอบสัมมาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
ขอขอบคุ ณ สำนั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น ที่ จั ด ทำคู่ มื อ แนะแนวเล่ ม นี้
เป็ น ข้ อ มู ล หรื อ เข็ ม ทิ ศ ที่ จ ะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นเลื อ กเข้ า เรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี
“มหาวิทยาลัยเพื่อปวงชนและเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งมั่นจะให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพ”
และมหาวิ ท ยาลั ย พร้ อ มที่ จ ะรั บ นั ก เรี ย นทุ ก คนเข้ า ศึ ก ษาด้ ว ยความเต็ ม ใจและนำนั ก เรี ย นไป
สู่ความสำเร็จสมตามความตั้งใจต่อไป
ขอเป็นกำลังใจ

        (ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ปรัชญา (Philosophy)
คุณธรรม นำความรู้ ค้ำชูสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากล
เพื่อสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม นำความรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นพัฒนาด้านวิชาชีพครู การท่องเทีย่ ว
อาหาร และเทคโนโลยี
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  ส่งเสริม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
4. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Phetchaburi Rajabhat University

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
รองอธิการบดี

ผศ.ศรชัย เย็นเปรม
รองอธิการบดี

รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
รองอธิการบดี

ผศ.เชาวลิต คงแก้ว
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
รองอธิการบดี

ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม
ผู้ช่วยอธิการบดี
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ผศ.สาโรช เผือกบัวขาว
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน
ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะครุศาสตร์
The Faculty of Education
สร้างครูดีพัฒนาคน สร้างชุมชนพัฒนาชาติ

ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์
คณบดี

PBRU
Phetchaburi Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
ชื่อย่อ
:   ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อภาษาอังกฤษ
:   Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ชื่อย่อ
:   B.Ed. (Early Childhood Education)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
: การจัดการศึกษา
:   เปิดสอนภาคปกติ และภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
: 5 ปี (10 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
: ภาคปกติ 85,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 8,500 บาท)
: ภาคพิเศษ 105,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,500 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
- การศึกษาปฐมวัย		
- จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรม
เลีย้ งดูเด็กปฐมวัย
- สือ่ สร้างสรรค์การเรียนรูส้ ำหรับ
เด็กปฐมวัย
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- ดนตรีและการเคลือ่ นไหวสำหรับ
เด็กปฐมวัย

-

คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย
ความเป็นครูในสังคมไทย
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การเรียนรูต้ ามแนวพระราชดำริและ ภูมปิ ญ
ั ญาไทย
- การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
- บุคลิกภาพครูปฐมวัย
- ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ
-  สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ต้องผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทำงานอะไรบ้าง
- ครูปฐมวัยในหน่วยงานต่างๆ  (รัฐบาล/เอกชน/ ฯลฯ)
- พนักงานของรัฐ  (สพฐ./อบต./เทศบาล)
- นักจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย  (บริษัท/องค์กร/มูลนิธิ ฯลฯ)
- เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
- เป็นนักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทร : 032 493 267 Website : http://edu.pbru.ac.th
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หุน่ และนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัย
การวิจยั ในชัน้ เรียนปฐมวัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา
ผศ.เพ็ญทิพย์ สายกฤษณะ
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ชื่อย่อ
:
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
ชื่อย่อ
:
จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร :
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
:
การจัดการศึกษา
:
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
:
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
:

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ค.บ. (พลศึกษา)
Bachelor of Education Program in Physical Education
B.Ed. (Physical Education)
ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต
เปิดการสอนภาคปกติ
5 ปี (10 ภาคการศึกษา)
85,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 8,500 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

ประวัตแิ ละหลักการพลศึกษา
การจัดการและบริหารพลศศึกษา
การสัมมนาทางพลศึกษา
จริยธรรมทางพลศึกษา
ยิมนาสติก
ลูกเสือ
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
วิจยั ทางพลศึกษา

-

กิจกรรมเข้าจังหวะ
ว่ายน้ำ
กีฬาประเภททีม
จิตวิทยาการกีฬา
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ผูน้ ำนันทนาการ-การอยูค่ า่ ยพักแรม
กรีฑา
กระบีก่ ระบอง
กีฬาประเภทบุคคล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
-  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
-  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ต้องผ่านการสอบวัดแววความเป็นครู
-  ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  
บัณฑิตสาขาพลศึกษาทำงานอะไรได้บ้าง
-  ครูพลศึกษาในโรงเรียน ครูฝึกหรือเทรนเนอร์ในฟิตเนสเซ็นเตอร์ นักวิชาการพลศึกษาใน
   หน่วยงานราชการ นักสันทนาการในสถานประกอบการ ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีมกีฬา
   ผู้ตัดสินและกรรมการกีฬา ประกอบอาชีพอิสระ
เบอร์โทร : 032 493 267 Website : http://edu.pbru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

The Faculty of Humanities and Social Science
ปัญญาเป็นดวงแก้วของมนุษย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ นาคจั่น
คณบดี

PBRU
Phetchaburi Rajabhat University
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย 			
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมตลอดหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ค.บ. (ภาษาไทย)
Bechelor of Education ( Program in Thai)
B.Ed. (Thai)
ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต
อบรม/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสอนภาษาไทย
เปิดสอนภาคปกติ
5 ปี (10 ภาคการศึกษา)
85,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 8,500 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
- ความเป็นครูในสังคมไทย
- หลักสูตรและการจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
- จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู้
- การบริหารจัดการในสถานศึกษา
- การพัฒนาทักษะการอ่าน

-

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา - วิธสี อนภาษาไทย
การจัดการเรียนรูภ้ าษาไทย
- วรรณกรรมกับสังคม
วรรณกรรมศึกษา
การเขียนเชิงวิชาการ
คติชนวิทยา
วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
-  สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
-  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยทำงานอะไรบ้าง
-  ครู-อาจารย์ ประกอบอาชีพราชการและภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น
   นักเขียน นักวิชาการ นักบริหารการศึกษา วิทยากร และอื่นๆ เนื่องจากมีประสบการณ์
   ด้านการสอน การสื่อสารและการถ่ายทอดที่ดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 268 ต่อ 1325 Website : http://hs.pbru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ตรีนุช เฉลิมกิติ
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ระเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:
:

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Bechelor of Education (English)
B.Ed. (English)
ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต
มีอาจารย์ชาวต่างประเทศ, English Camp. English Club,
สอบชิงทุนไปเรียนภาษาอังกฤษ Summer Course ที่แคนาดา
: เปิดสอนภาคปกติ
: 5 ปี (10 ภาคการศึกษา)
: 85,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 8,500 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

ทักษะบูรณาการ
วัฒนธรรมอังกฤษศึกษา
การเรียนภาษาด้วยการแสดง
การประเมินและการใช้สอ่ื ในการสอนภาษาอังกฤษ
การอ่านอนุเฉท
การเชือ่ มโยงองค์ประกอบในการอ่าน
การอ่านภาษาอังกฤษทัว่ ไป
การอ่านและการตีความ
หลักและวิธกี ารสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ
- วรรณคดีสำหรับเด็ก
- ภาษาต่างประเทศ

-

การจัดการห้องเรียนสำหรับครูภาษา
ความรูเ้ บือ้ งต้นในการใช้สอ่ื เพือ่ สอนภาษา
การผลิตและปรับสือ่ เพือ่ สอนภาษา
การเขียนตามรูปแบบ
รูปแบบการเขียนอนุเฉท
ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ
การพูดภาษาอังกฤษในทีช่ มุ ชน
รุปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 1
รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 2
การทดสอบและการวัดผลสำหรับครูภาษา
ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษเบือ้ งต้น
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพือ่ การใช้

-

ภาษาศาสตร์ประยุกต์
วรรณกรรมเบือ้ งต้น
วรรณคดีเบือ้ งต้น
การแปล 1
การฟังและพูด 1
การฟังและพูด 2
การฟังและพูด 3
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การวิจยั ทางภาษาเบือ้ งต้น
ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
-  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
-  ผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
จุดเด่นของหลักสูตร
-  สอบชิงทุนไปเรียนภาษาอังกฤษ Summer Course ที่ประเทศแคนาดา
-  เสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วย English Camp และ English Club ควบคุมดูแลโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ
-  สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศในหลากหลายวิชา
-  มีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัย
-  ฝึกงานในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูทั้งในภาครัฐและเอกชน
-  สนับสนุนการชิงทุนเพื่อเข้ารับราชการ โครงการครูพันธ์ใหม่
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษทำงานอะไรได้บ้าง
-  ครูภาษาอังกฤษทั้งในหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เปิดสำนักงานแปล
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 268 Website : http://hs.pbru.ac.th
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
อาจารย์ปิยชาติ สึงตี
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ชื่อย่อ
:
ภาษาอังกฤษ
:
ชื่อย่อ  
:
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
:
การจัดการศึกษา
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
- ปรัชญาเบือ้ งต้น 		
- ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
เพือ่ สิง่ แวดล้อม เบือ้ งต้น		
- ศาสนศึกษา		
- ภูมศิ าสตร์กายภาพ		
- พุทธปรัชญา		
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
- ประวัตศิ าสตร์ไทย 1		
- การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในกลุม่ อาเซียน

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ค.บ. (สังคมศึกษา)
Bachelor of Education (Social Studies)
B.Ed. (Social Studies)
ไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต
กิจกรรมวิชาการสังคมศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
: เปิดสอนภาคปกติ
: 5 ปี (10 ภาคการศึกษา) ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูในชัน้ ปีท่ี 5
ระยะเวลา 1 ปี
: 85,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 8,500 บาท)
-

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

ประวัตศิ าสตร์ไทย 2 		
ภูมศิ าสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ 		
สันติวธิ กี บั การจัดการความขัดแย้ง
เหตุการณ์โลกปัจจุบนั 		
ชาติพนั ธุว์ ทิ ยาในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้			
- วัฒนธรรมไทยและภูมปิ ญ
ั ญาไทย
- ประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมัยใหม่			
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบือ้ งต้น

-

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางสังคมศาสตร์
ประชากรและสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนา
การเงินส่วนบุคคล		
การอ่านและการแปลความหมาย
จากแผนที่
- เศรษฐศาสตร์มหภาค – จุลภาค

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
- ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากสาขาวิชาสังคมศึกษา
จุดเด่นของหลักสูตร
- เรียนกับคณาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายสังคมศาสตร์ในกลุ่มวิชาเอก
- มีการเสริมทักษะให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรมวิชาการ กิจกรรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรม
พัฒนาบุคลิกภาพที่มีความหลากหลาย
   - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานที่ศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพครู (คุรุสภา)
บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาทำงานอะไรได้บ้าง
- ครูสังคมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดรัฐบาลและเอกชน บุคลากรทางการศึกษา สถาบันกวดวิชา
   นักวิชาการอิสระ ฯลฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 268 Website : http://hs.pbru.ac.th
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาศิลปศึกษา
ผศ.บุญมา แฉ่งฉายา
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมตลอดหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ระเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:
:

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ค.บ. (ศิลปศึกษา)
Bechelor of Education (Art Education)
B.Ed. (Art Education)
ไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต
ศึกษาดูงานด้านศิลปะและการสอนศิลปะ เข้าค่ายฝึกอบรม
ทักษะศิลปะ
: เปิดสอนภาคปกติ
: 5 ปี (10 ภาคการศึกษา)
: 85,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 8,500 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

ประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์		
วาดเส้น			
องค์ประกอบศิลป์		
ความคิดสร้างสรรค์		
วัสดุเทคนิคศิลปะ		
ภาพพิมพ์			

-

จิตรกรรม			
ประติมากรรม			
ศิลปะไทย			
เขียนแบบ			
การระบายสีนำ้ 		
การเขียนภาพทิวทัศน์		

-

การออกแบบ			
การจัดนิทรรศการ		
การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์		
การถ่ายภาพ			
การวิจยั ศิลปศึกษา		
การศึกษาวิชาชีพครู

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า
- เกรดเฉลี่ยไปต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษาทำงานอะไรได้บ้าง
- ครู-อาจารย์  ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ของรัฐและเอกชน นักวิชาการศึกษา
  ประกอบอาชีพศิลปะตามความสามารถของตนเอง
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 268 Website : http://hs.pbru.ac.th
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์
อาจารย์สมชาย สะอาดนัก
ประธานสาขาวิชา

ชี่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

ชื่อย่อ
:
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
:
การจัดการศึกษา
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์
ค.บ. (นาฏดุริยางคศาสตร์)
Bachelor of Education
(Performing and Musical Arts)
B. Ed. (Performing and Musical Arts)
ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต
ไปเผยแพร่งานในต่างประเทศ ศึกษาดูงาน อบรม
จัดแสดงงานต่าง ๆ
เปิดสอนภาคปกติ
5 ปี (10 ภาคการศึกษา)
85,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 8,500 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
แขนงนาฏศิลป์ไทย
- โขน
- ฟ้อนรำไทย
- การแสดงท้องถิน่ เมืองเพชร
- การกำกับการแสดง
- การจัดการนาฏยการแสดงเชิงธุรกิจ
- การแต่งกายและแต่งหน้า

- การสร้างละคร
- ประดิษฐ์และบันทึกท่ารำเต้น
- โมเดิรน์ ดานซ์
แขนงดนตรี
- คอมพิวเตอร์ดนตรี
- เปียโน
- เครือ่ งลมทองเหลือง

-

เครือ่ งลมไม้
กีตาร์
ปีพ่ าทย์ไทย
เครือ่ งสายไทย
ขับร้องไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า มีใจรัก และมีความถนัด
  ในทางด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล การแสดง การแสดงละครและรำเต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
บัณฑิตสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง
  บรรจุเข้ารับข้าราชการครูในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจการแสดง ธุรกิจ
ส่วนตัวเกี่ยวกับการแสดง นักประกอบการ นักแสดง ครู อาจารย์ นักดนตรีอาชีพ นักร้อง ฯลฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 268 Website : http://hs.pbru.ac.th
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์แสงดาว ถิ่นหารวงษ์
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:
:

การจัดการศึกษา
แผนการเรียน

:
:

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
Bachelor of Art (Business English)
B.A. (Business English)
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมชุมชน การศึกษาดูงาน ณ สถาน
ประกอบการจริง ชมรมภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ
เจ้าของภาษาทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
เปิดสอนภาคปกติ
มีแผนการเรียน 2 แผน ให้เลือกตามความสนใจ
แผนก ก เอกอังกฤษเดี่ยว
แผนก ข เอกอังกฤษ โทญี่ปุ่นหรือจีน
3 ปีครึ่ง (7 ภาคการศึกษา)
59,500 บาท (ภาคการศึกษาละ 8,500 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาี่เรียน
-

การแปล 1
การฟังและพูด 1
การฟังและพูด 2
การอ่านอนุเฉท
ทักษะบูรณาการ
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
วัฒนธรรมอังกฤษศึกษา

-

สัทศาสตร์อังกฤษเพื่อการใช้
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม

-

ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
-  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
-  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจทำงานอะไรได้บ้าง
- งานทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนและธุรกิจส่วนตัวทั้งในและต่างประเทศ โดยทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เช่น ล่าม นักแปลเอกสาร เจ้าหน้าที่ประจำ
สายการบิน พนักงานในโรงแรม ธนาคาร บริษัทที่ทำธุรกิจนำเข้า ส่งออก และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
นักประชาสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ การทำธุรกิจระหว่างประเทศ หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ รวมทั้ง
การเป็นครูสอนในโรงเรียนสถาบันสอนภาษา หรือเจ้าหน้าที่ ในองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 268 Website : http://hs.pbru.ac.th

14

PBRU

Guide Book

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
อาจารย์สุภาพร อรุณะวงศา
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ชื่อย่อ
:
ภาษาอังกฤษ
:
ชื่อย่อ
:
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
:
การจัดการศึกษา
:
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
:
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
Bachelor of Arts (Chinese)
B.A. (Chinese)
ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิตหรือตามที่สาขาวิชากำหนด
ทุนในการไปอบรมภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เปิดสอนในภาคปกติ
4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
68,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 8,500 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 2
ภาษาจีน 3
ภาษาจีน 4
ภาษากับวัฒนธรรมจีน
ภาษาศาสตร์จนี เบือ้ งต้น
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
การฟังและการพูดภาษาจีน 2
การฟังและการพูดภาษาจีน 3

-

การอ่านภาษาจีน 1
การอ่านภาษาจีน 2
การเขียนภาษาจีน 2
วรรณคดีจนี เบือ้ งต้น
หลักภาษาจีน
คอมพิวเตอร์ภาษาจีน
การแปลภาษาจีน 1
การแปลภาษาจีน 2
การเขียนพูก่ นั จีน

-

การฟังนิทานและคำบอกเล่าของจีน
การฟังข่าวภาษาจีน
การพูดเล่าเรือ่ งภาษาจีน
การอ่านด้านจริยธรรมจีน
การเขียนเรียงความภาษาจีน 1
การเขียนเรียงความภาษาจีน 2
ภาษาจีนโบราณ
ภาษาจีนเพือ่ การท่องเทีย่ ว
สัมมนาการวิจยั ทางภาษาจีน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
-  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนทำงานอะไรได้บ้าง
-  นักแปล ล่าม มัคคุเทศก์ ทำงานภาคธุรกิจ
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 268 Website : http://hs.pbru.ac.th
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
อ.ฐิติมา สุวรรณชาติ
ประธานสาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมตลอดหลักสูตร		

การจัดการศึกษา
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
Bachelor of Arts (Community Development)
B.A. (Community Development)
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด
“ค่ายเยาวชนคนพอเพียง” ร่วมกับศูนย์ศกึ ษาพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,
ฝึกงานร่วมกับศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริหว้ ยทราย และ
ศูนย์อน่ื อีก 26 ศูนย์ทว่ั ทัง้ จังหวัดเพชรบุร,ี เรียนรูแ้ ผนพัฒนาชุมชนร่วมกับ
หน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, ทำโครงการร่วมกับกองสวัสดิการขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ หน่วยพัฒนาสังคมที่ 17
เปิดสอนในภาคปกติ และภาคพิเศษ (เรียนในวันเสาร์ – อาทิตย์)
4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ภาคปกติ 68,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 8,500 บาท)
ภาคพิเศษ 84,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,500 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

หลักมนุษยวิทยา
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
สังคมวิทยาชนบทและเมือง
ชุมชนศึกษา
ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน การบริการงานพัฒนาชุมชน
การสร้างประชาสังคม
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางสังคมศาสตร์และ
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม

นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน
ภาวะความเป็นผูน้ ำในงานพัฒนาชุมชน
การปกครองท้องถิน่ ไทยกับการพัฒนา
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
เศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับนักพัฒนา
ภูมปิ ญ
ั ญาไทย
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-

การจัดนิทรรศการชุมชน
เศรษฐศาสตร์เพือ่ การพัฒนา
การจัดการความรูข้ องชุมชน
การจัดการฝึกอบรมและการจัด
การศึกษาและมีสว่ นร่วม
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมของชุมชน
- ระบบสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน
- การจัดการความขัดแย้ง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ
-  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
บัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนทำอะไรได้บ้าง
-  นักพัฒนาชุมชน พัฒนาการ ผู้ช่วยนักวิจัย ครู องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
   เทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป องค์การพัฒนาเอกชน NGO       
       ประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าหน้าที่ CSR
จุดเด่น : ฝึกงานและทำกิจกรรมในศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และหน่วยงานพัฒนาชุมชน
      มีสถานที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน สอนโดยนักพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เสริมทักษะ
      ด้วยการลงพื้นที่ทำวิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 268 Website : http://hs.pbru.ac.th
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
: ศศ.บ. (ศิลปะและการออกแบบ)
: Bachelor of Arts ( Art and Design)
: B. A. (Art and Design)
: ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด
: เปิดสอนภาคปกติ
: 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
: 68,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 8,500 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

จิตรกรรมพืน้ ฐาน 		
ประติมากรรมพืน้ ฐาน
ภาพพิมพ์พน้ื ฐาน
วาดเส้น 			
หลักการเขียนภาพ
องค์ประกอบศิลป์
ศิลปะไทย

-

การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1-5
การออกแบบสิง่ พิมพ์
การออกแบบโฆษณา
การออกแบบสัญลักษณ์
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
การถ่ายภาพ

-

การวิจยั ทางศิลปะการออกแบบ
การนำเสนอผลงาน
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ (ฝึกงาน)
โครงการพิเศษทางศิลปะ
และการออกแบบ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบทำงานอะไรได้บ้าง
- นักออกแบบกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ เอนิเมชั่น งานตัดต่อวีดีทัศน์ ผลิตงานออกแบบเพื่อ
  การโฆษณาต่างๆ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ
  เพื่อการประกอบวิชาชีพอิสระตามความต้องการของสังคม
จุดเด่น : จบแล้วไม่ตกงานหรือมีช่องทางในการทำงานศิลปะหลากหลาย ทั้งภาครัฐและเอกชน
และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมั่นคง
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 268 Website : http://hs.pbru.ac.th
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
และบรรณารักษศาสตร์
อาจารย์สิรินาฎ วงศ์สว่างศิริ
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย			

: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
และบรรณารักษศาสตร์
ชื่อย่อ
: ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts ( Information Science and Library Science)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต หรือตามที่สาขากำหนด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
: จัดอบรมโปรแกรมสำเร็จรูป และภาษาอังกฤษ พาไปศึกษาดูงาน
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน
การจัดการศึกษา
: เปิดสอนภาคปกติ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
: 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
: 68,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 8,500 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
- การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงาน
สารสนเทศ
- การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
- การจัดการสถาบันบริการสารเทศ
และแหล่งเรียนรู้
- การจัดการสารสนเทศสำนักงาน
- การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศเบือ้ งต้น
- การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ

- การบริการสารสนเทศ
- การบริหารโครงการสารสนเทศ
- การปรุงแต่งและการเผยแพร่
สารสนเทศ
- การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น
- การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
- การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
- การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
- การออกแบบและพัฒนาสือ่ ประสม

-

การออกแบบเว็บในงานสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษสำหรับงานสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น
ธุรกิจการพิมพ์
สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
- สารสนเทศศาสตร์เบือ้ งต้น
- ห้องสมุดดิจทิ ลั
- การวิจยั เบือ้ งต้นทางสารสนเทศศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
บัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง
- นักเอกสารสนเทศ เว็บมาสเตอร์ ผู้จัดการร้านขายหนังสือ บรรณารักษ์ เลขานุการ ภัณฑารักษ์
  พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่ อบต.
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 268 Website : http://hs.pbru.ac.th
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาและ
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว

อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
			
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมตลอดหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
: ศศ.บ. (การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
: Bachelor of Arts Program in Tourism Industry Develop
ment and Management
: B.A. (Tourism Industry Development and Management)
: 134 หน่วยกิต ตามกลุ่มวิชาที่สนใจ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจการโรงแรม หรือพัฒนาการท่องเที่ยว และเลือกเรียน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือญี่ปุ่น ตามความสนใจ
: การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทัศนศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ
: เปิดสอนภาคปกติ
: 3 ปี ครึ่ง (7 ภาคการศึกษา)
: 63,000 – 72,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

จิตวิทยาบริการ		
พฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว		
การสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม
การจัดการองค์ความรูแ้ ละ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
- เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
อุตสาหกรรม
- การพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน

- ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนา ชุมชนการท่องเทีย่ ว		
- หลักการมัคคุเทศก์		
- หลักการจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ ว - การวิจยั ด้านอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว - หลักการโรงแรม		
- การจัดการโรงแรม		
- การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ		

การท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์และ
วัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ		
ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว/โรงแรม
ภาษาจีนเพือ่ การท่องเทีย่ ว/โรงแรม
ภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ การท่องเทีย่ ว/โรงแรม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
บัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทำงานอะไรได้บ้าง
- ด้านโรงแรม เช่น พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ พนักงานฝ่ายบุคคลด้านการท่องเที่ยว
เช่น มัคคุเทศก์อาชีพ วิทยากรนำเที่ยว เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว NGO เป็นต้น ด้านอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ เช่น
  พนักงานสายการบิน พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ สปา MICE Event Organizer เป็นต้น
- องค์กรของรัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
  อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 268 Website : http://hs.pbru.ac.th
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์ศิรินทร์ อินทรวิชะ
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
หลักสูตรผ่านการรับรองจาก
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
น.บ. (นิติศาสตร์)
Bachelor of Lows / Program in Laws
LL.B
สกอ. เนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความ
ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด
จัดอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปและภาษาอังกฤษ พาไปศึกษาดูงาน
เปิดสอนภาคปกติ
4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
72,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
กฎหมายลักษณะบุคคล
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
กฎหมายลักษณะหนี้:หลักทั่วไป
กฎหมายลักษณะละเมิดจัดการงานนอก
สั่งลาภมิควรได้
กฎหมายลักษณะทรัพย์
กฎหมายลักษณะครอบครัว
เอกเทศสัญญา 1
เอกเทศสัญญา 2

-

กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไป
กฎหมายอาญา:ภาคความผิด
กฎหมายลักษณะมรดก
กฎหมายลักษณะประกันภัย
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กฎหมายพิธีพิจารณาความเพ่ง
กฎหมายพิธีพิจารณาความเพ่ง:
ภาคบังคับคดี

-

กฎหมายพิธีพิจารณาความอาญา 1
กฎหมายพิธีพิจารณาความอาญา 2
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
ในศาลแรงงาน
กฎหมายล้มละลาย
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
นิติปรัชญา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- ผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง
- หน่วยงานภาครัฐ เช่น นิติกร พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานปกครอง
  นักวิชาการยุติธรรม  เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ตำรวจ ทหาร ฯลฯ
- หน่วยงานเอกชน เช่น นิติกร เจ้าหน้าที่กฎหมาย เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน เจ้าหน้าที่นิติกรรม - สัญญา
  พนักงานบังคับคดี ผู้ช่วยทนายความ ผู้รับมอบอำนาจ ฯลฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 268 Website : http://hs.pbru.ac.th
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ

: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
: รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
: Bachelor of Public Administration (Program in Public
Administration)
ชื่อย่อ
: B.P.A. (Program in Public Administration)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 129 หน่วยกิต
กิจกรรมตลอดหลักสูตร
: การศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ การอบรมคุณลักษณะ
เฉพาะ, โปรแกรมสำเร็จรูป นันทนาการกีฬา การเข้าร่วมกิจกรรม
กับ กกต. การสัมมนา
การจัดการศึกษา			
: ระบบทวิภาค ประกอบด้วย ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
: 4 ปี ( 8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
: 68,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 8,500 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

ระบบบริหารราชการไทย
การบริหารการพัฒนา
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
การบริหารและการปกครองท้องถิน่
เปรียบเทียบ

- การวิเคราะห์โครงการและ
การบริหารโครงการ
- การวิเคราะห์นโยบาย
- วิธวี จิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
- การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า
- เกรดเฉลี่ยไปต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง
- นักวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานองค์การของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน
  พนักงานส่วนท้องถิ่น  ธุรกิจส่วนตัว
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 268 Website : http://hs.pbru.ac.th
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

The Faculty of Science and Technology
วิทยาศาสตร์เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
นิยมนำเศรษฐกิจพอเพียง

รองศาสตราจารย์พินันทร์ คงคาเพชร
คณบดี

PBRU
Phetchaburi Rajabhat University
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
:
ชื่อย่อ
:
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
ชื่อย่อ
:
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
:
		
การจัดการศึกษา
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:

- สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี)
กลุม่ วิชาชีพครู ไม่นอ้ ยกว่า
53 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 29 หน่วยกิต
วิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชาไม่นอ้ ยกว่า
10 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
14 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 39 หน่วยกิต
- เคมีอนินทรีย์ 1
และปฏิบตั กิ ารเคมี

-

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ค.บ. (เคมี)
Bachelor of Education (Chemistry)
B.Ed. (Chemistry)
ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต
การพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
และคอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อบรมอาชีพเสริม
อบรมเสริมทักษะการใช้เครื่องมือ
เปิดการสอนภาคปกติ
5 ปี (ไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษา)
90,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

เคมีอนินทรีย์ 2 และปฏิบตั กิ าร
เคมีเชิงฟิสกิ ส์ 1 และปฏิบตั กิ าร
เคมีเชิงฟิสกิ ส์ 2 และปฏิบตั กิ าร
เคมีวเิ คราะห์ และปฏิบตั กิ าร
การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครือ่ งมือ 2
และปฏิบตั กิ าร
เคมีอนิ ทรีย์ 1 และปฎิบตั กิ าร
ชีวเคมี 1 และปฏิบตั กิ าร
ชีวเคมี 2 และปฏิบตั กิ าร
การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครือ่ งมือ 1
และปฏิบตั กิ าร

-

การวิจยั ทางเคมี
สัมมนาเคมี
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เคมีอาหาร
เคมีสง่ิ แวดล้อม
ความปลอดภัยจากสารเคมี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
บัณฑิตสาขาวิชาเคมีทำงานอะไรได้บ้าง

- ครู อาจารย์ นักวิเคราะห์ทั้งหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน นักวิจัย ศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพอิสระ
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 266 Website : http://sci.pbru.ac.th
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย์จันทนา ก่อนเก่า
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ชื่อย่อ
:
ภาษาอังกฤษ
:
ชื่อย่อ
:
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
:
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ค.บ. (ชีววิทยา)
Bachelor of Education (Biology)
B.Ed. (Biology)
ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต
อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ กิจกรรมผู้ช่วยวิทยากร อบรมทางวิชาการ
: 5 ปี (หรือไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษา)
: 90,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
กลุม่ วิชาชีพครู ไม่นอ้ ยกว่า 53 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 		
29 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ 14 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาเฉพาะสาชาวิชา ไม่นอ้ ยกว่า 81 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
- พฤกษศาสตร์
- สัตววิทยา
- จุลชีววิทยา

-

ชีววิทยาของเซลล์
สรีรวิทยา		
พันธุศาสตร์
นิเวศวิทยา		
การวิจยั ชีววิทยา
ชีวเคมีพน้ื ฐาน
เคมีอนิ ทรียพ์ น้ื ฐาน
เคมีวเิ คราะห์
ปฏิบตั กิ ารเคมีวเิ คราะห์

-

การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช
อนุกรมวิธานพืช
อนุกรมวิธานสัตว์
วิทยาเอ็มบริโอ
เครือ่ งมือและเทคนิค
ทางชีววิทยา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายคณิต-วิทย์ หรือเทียบเท่า
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาทำงานอะไรได้บ้าง
- ครู-อาจารย์ นักวิชาการทางการศึกษา ประกอบอาชีพอิสระ
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 266 Website : http://sci.pbru.ac.th
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ศิริพรรณ ศรัทธาผล
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:

กลุม่ วิชาชีพครูไม่นอ้ ยกว่า		
วิชาศึกษาทัว่ ไป 		
วิชาบังคับ			
วิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชาไม่นอ้ ยกว่า
วิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า 		
วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
วิชาบังคับ 			
วิชาบังคับเอก
- กลศาสตร์
- แม่เหล็กไฟฟ้า
- พลังงานและวิทยาศาสตร์เบือ้ งต้น

ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Bachelor of Education
(Science and Technology)
B.Ed. (Science and Technology)
ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต
ค่ายวิทยาศาสตร์
5 ปี (10 ภาคการศึกษา)
90,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
53 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
29 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต

-

พลังงานและวิทยาศาสตร์เบือ้ งต้น
คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์
อิเล็กทรอนิกส์ดจิ ทิ ลั
วิทยาศาสตร์โลกทัง้ ระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เคมีอนิ ทรียพ์ น้ื ฐาน
สิง่ แวดล้อมศึกษา
พฤกษศาสตร์
การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
การวิจยั วิทยาศาสตร์		
สัมมนาวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สนใจวิชาด้านวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำอะไรได้บ้าง
- เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
- ประกอบอาชีพส่วนตัวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 266 Website : http://phy.pbru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
อาจารย์ปิยวัฒน์ เนียมมาลัย
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ

: ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
: ค.บ. (คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์)
: Bachelor of Education Program in Mathematics
and Computing
ชื่อย่อ
: B.Ed. (Mathematics and Computing)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 173 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
: การจัดค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ศึกษาดูงานการเรียนการสอน อบรมการสร้างสื่อการเรียน
คณิตศาสตร์
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
: 5 ปี (10 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
: 90,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

กลุม่ วิชาชีพครูไม่นอ้ ยกว่า
53 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
29 หน่วยกิต
วิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชา
10 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
14 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาเฉพาะสาขาวิชาไม่นอ้ ยกว่า 84 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาบังคับ
30 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาเลือก
54 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
- ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
- สัมมนาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
- หลักการคณิตศาสตร์		

- ทฤษฎีจำนวน
- หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - พีชคณิตเชิงเส้น
- การออกแบบสือ่ มัลติมเิ ดีย
- เรขาคณิตเบือ้ งต้น
- การจัดการฐานข้อมูล		
- ทฤษฎีเซต
- พีชคณิตนามธรรม
- สมการเชิงอนุพนั ธ์
- คอมบินาทอริกส์เบือ้ งต้น		
- หลักการเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต
- แคลคูลสั

โครงสร้างข้อมูล			
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ระบบสารสนเทศ			
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนคณิตศาสตร์
การใช้โปรแกรมประยุกต์ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถิตวิ เิ คราะห์ 1, 2		
ทฤษฎีความน่าจะเป็น		
โปรแกรมประยุกต์ดา้ นสถิตแิ ละ
วิจยั 				
				

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
-  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
-  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสอบสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรได้บ้าง
-  ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นักวิชาการ และประกอบวิชาชีพอิสระ
   ด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 266 Website : http://sci.pbru.ac.th/math
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ชิดชนก ปานวิเชียร
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
Bachelor of Science Program in Public Health
B.Sc. (Public Health)
ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต
ศึกษาดูงานด้านสุขภาพ, โครงการอบรมภาวะผู้นำทางด้าน
สุขภาพ, โครงการอบรมภาวะผู้นำทางด้านสุขภาพ, โครงการ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ, โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น
: เปิดสอนภาคปกติ
: 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
: 88,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หน่วยกิต
วิชาแกน
33 หน่วยกิต
- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
- ปรสิตวิทยา
- สถิตวิ เิ คราะห์ 1
- วิทยาการระบาด
- เภสัชวิทยา
- สัมมนาสาธารณสุข
วิชาชีพบังคับ
39 หน่วยกิต
- สุขภาพจิตชุมชน
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- โภชนศาสตร์สาธารณสุข
- สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
- อนามัยครอบครัว
- อนามัยสิง่ แวดล้อม
วิชาชีพเลือก
27 หน่วยกิต
- การบรรเทาสาธารณภัย
- พืชสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทย
วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ 7 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ
-  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
-  มีลักษณะภาวะความเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพ
บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง
-  สามารถทำงาน ในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนได้หลายตำแหน่ง เช่น นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 266 Website : http://sci.pbru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

อาจารย์ธนิดา ชาญชัย
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ชื่อย่อ
:
ภาษาอังกฤษ
:
ชื่อย่อ
:
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
:
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
วท.บ. (อาหารและโภชนาการประยุกต์)
Bachelor of Science (Applied Food and Nutrition)
B.Sc. (Applied Food and Nutrition)
ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ทักษะด้านอาหาร
: 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
: 88,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต - การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการ - เบเกอรี่
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า 99 หน่วยกิต		 ประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส - อาหารฮาลาล
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต - โภชนาการมนุษย์
- การประกันคุณภาพอาหาร
- ความรูเ้ กีย่ วกับอาหารไทย		
- อาหารบำบัดโรค
- การคุม้ ครองและพฤติกรรม
- การประกอบอาหารไทย		
- โภชนศาสตร์ชมุ ชน
ผูบ้ ริโภค			
- การผลิตขนมไทย		
- การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ - อาหารและโภชนาการ
- อาหารคาว – หวานเมืองเพชรบุร		
ี
อาหาร		 ประยุกต์ เพือ่ สุขภาพ
- หลักการประกอบอาหารท้องถิน่ 		
- การวิจยั และพัฒนาอาหารและโภชนา - การจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ
- หลักการประกอบอาหารนานาชาติ		 การประยุกต์		 เพือ่ การบริการ
- อาหารปลอดภัย		
- สัมมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์ - การแกะสลักผักและผลไม้เพือ่
- เทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูป - อาหารว่าง		 การบริการ			
					

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
-  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
บัณฑิตสาขาวิชาอาหารและ โภชนาการประยุกต์ทำงานอะไรได้บ้าง
-  นักโภชนาการในโรงพยาบาล และสถานประกอบการเอกชน
-  ข้าราชการ เช่น ครู อาจารย์ นักพัฒนาชุมชน เคหะกิจการเกษตร
-  พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่มและฝ่ายจัดเลี้ยงในโรงแรมต่างๆ
-  โรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร
-  ธุรกิจส่วนตัว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 266 Website : http://sci.pbru.ac.th
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

รศ.พินันทร์ คงคาเพชร
รักษาการประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ชื่อย่อ
: พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Thai Traditional Medicine Program
		 in Thai Traditional Medicine
ชื่อย่อ
: B.TM. (Thai Traditional Medicine)
วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญ
: เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย
เฉพาะของหลักสูตร		 และการนวดไทย
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
: ศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ไหว้ครู
การแพทย์แผนไทย ชั่วโมงจริยธรรม นำวิชาชีพ การแพทย์
แผนไทย
การจัดการศึกษา
: เปิดสอนภาคปกติ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
: 4 ปี (ไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
: 120,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่า
33 หน่วยกิต 		
- เภสัชกรรมไทย			
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า
92 หน่วยกิต 		
- เวชกรรมไทย			
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต 		
- การผดุงครรภ์ไทย			
- ปรัชญาและพืน้ ฐานการแพทย์แผนไทย				
- การนวดไทย			
- ธุรกิจสปาและการประยุกต์ใช้ในงานแพทย์แผนไทย			
- ร่างกายมนุษย์			
- จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเกีย่ วกับการแพทย์แผนไทย		
- วิจยั ทางการแพทย์แผนไทย
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์แผนไทย			
- สัมมนาการแพทย์แผนไทย
- การผลิตและการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรไทย			
- จิตวิทยาและการดูแลสุขภาพจิต		
- ระบบสุขภาพของประเทศ									
การสอบผ่านประมวลความรอบรู้ สาขาการแพทย์แผนไทยทัง้ 4 ประเภท คือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย
การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย ทัง้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ
-  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   ไม่ตำ่ กว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ตำ่ กว่า 12  หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ไม่ตำ่ กว่า 9 หน่วยกิต
-  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสอบสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
บัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยทำงานอะไรได้บ้าง
-  นักวิชาการแพทย์แผนไทย เจ้าของกิจการ  ร้านขายยา เปิดโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก  เปิดโรงเรียนด้าน
   การแพทย์แผนไทย สปาเพื่อสุขภาพ ประกอบอาชีพอิสระทั้งในและต่างประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 300-6 ต่อด้วย 1334, 1335 Website : http://sci.pbru.ac.th
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

The Faculty of Agricultural Technology
คุณธรรมนำรู้ สู้ปัญหา
สู่ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล สมทรง
คณบดี
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วท.บ. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
Bachelor of Science (Aquaculture)
B.Sc. (Aquaculture)
ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์
ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง ตลอดหลักสูตร
: เปิดสอนภาคปกติ
: 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
: 72,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
- พันธุศาสตร์พน้ื ฐานเพือ่ การเกษตร
- หลักการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้
- มีนวิทยา
- การเลีย้ งสัตว์นำ้
- การเพาะขยายพันธุส์ ตั ว์นำ้
- การสร้างบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้
- โรคพยาธิและศัตรูสตั ว์นำ้
- หลักการประมง
- การวิเคราะห์นำ้ และคุณภาพน้ำ
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

- อาหารและการวิเคราะห์อาหารสัตว์นำ้
- นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ
- หลักเศรษฐศาสตร์ประมง
- วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบือ้ งต้น
- การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ ชายฝัง่
- การจัดการฟาร์มสัตว์นำ้
- การเลีย้ งปลาแบบผสมผสาน
- การเลีย้ งกุง้
- สาหร่าย
- หอยทะเล

- มลพิษทางทะเล
- ว่ายน้ำ
- การเพาะพันธ์ปลาสวยงาม
- การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการเพาะ		
เลีย้ งสัตว์นำ้ 1
- การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการเพาะ		
เลีย้ งสัตว์นำ้ 2
- การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการเพาะ		
เลีย้ งสัตว์นำ้ 3
- สหกิจศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ด้านเกษตรกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
บัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทำงานอะไรได้บ้าง
- นักวิชาการประมง นักวิชาการประจำฟาร์ม บริษทั เอกชน โรงงานอาหารสัตว์นำ้ ฝ่ายจัดซือ้ โรงงาน
แปรรูปสัตว์น้ำ ประกอบอาชีพอิสระ ทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพน้ำ
นักวิจัย สัตว์น้ำและประมง ฯลฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 270 Website : http://agriculture.pbru.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ผศ.น.สพ.มหิศร ประภาสะโนบล
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
Bachelor of Science Program in Animal Science
B.Sc. (Animal Science)
ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
เปิดสอนภาคปกติ และภาคพิเศษ
(เรียนในวันเสาร์ – อาทิตย์)
ภาคปกติ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ภาคพิเศษ 4 ปี (11 ภาคการศึกษา)
ภาคปกติ 72,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท)
ภาคพิเศษ 121,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

การผลิตสัตว์ปกี
หลักการผลิตสัตว์
การผลิตสุกร
การผลิตโคนม
การปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์

- การผสมเทียม
- การใช้ยาในฟาร์มปศุสตั ว์
ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาด้านเกษตรกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง
- รับราชการ นักวิชาการ พนักงานเอกชน และการประกอบธุรกิจส่วนตัว
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 270 Website : http://agriculture.pbru.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
ชื่อย่อ
: วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Food Science and
		 Technology
ชื่อย่อ
: B.Sc. (Food Science and Technology)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
การจัดการศึกษา
: เปิดสอนภาคปกติ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
: ภาคปกติ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
: ภาคปกติ 72,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
- อาหารและโภชนาการ		
- การวางแผนและการจัดการโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร		
- เทคโนโลยีการแปรรูปผัก ผลไม้
เพือ่ สัตว์ ผลิตภัณฑ์ประมง

-

การบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร		
การพัฒนาการผลิตภัณฑ์อาหาร
วิศวกรรมอาหาร 1-2		
การประกันคุณภาพอาหาร

-

การแปรรูปอาหาร 1-2		
หลักการวิเคราะห์อาหาร		
เคมีอาหาร			
ฯลฯ			

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทย์ - คณิต
  (เกรดเฉลีย่ ) 2.00 ขึน้ ไป
บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทำงานอะไรได้บ้าง
- ฝ่ายผลิต (Supervisor) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ในโรงงาน
  อุตสาหกรรมอาหาร ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) นักวิชาการ นักวิจัย พนักงานขาย หรือ
  ทำธุรกิจส่วนตัว
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 270 Website : http://agriculture.pbru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ผศ.วรรณา กอวัฒนาวรานนท์
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

-

หลักพืชศาสตร์
ปัญหาพิเศษ		
สัมมนาทางการเกษตร
ระบบการเกษตร
การผลิตผัก
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ การจัดการน้ำเพือ่ การเกษตร ฯลฯ

:
:
:
:
:
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
Bachelor of Science Program  in  Agriculture
B.Sc. (Agriculture)
ไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกิต
การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติจริงในหน่วยงานต่างๆ
เปิดสอนภาคปกติ
4 ปี (8 ภาคเรียน)
72,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมสำหรับการเกษตรใน ท้องถิน่ 		
ปฐพีวทิ ยา
หลักการส่งเสริมการเกษตร
ธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์
การผลิตไม้ผล
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชเพือ่ การเกษตร
-

การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิต		
ิ
งานช่างเกษตร		
พืชไร่เศรษฐกิจ		
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
การจัดภูมทิ ศั น์		
การผลิตเห็ด		

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับปวส. ด้านเกษตรกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง
- รับราชการนักวิชาการเกษตร
- ทำงานประจำฟาร์ม
- ทำธุรกิจส่วนตัว
- ศึกษาต่อ  
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 270 Website : http://agriculture.pbru.ac.th
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ผศ.วรรณา กอวัฒนาวรานนท์
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

-

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ค.บ. (เกษตรศาสตร์)
Bachelor of Program Education in Agriculture
B.Ed. (Agriculture)
ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต
การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติจริงในหน่วยงานต่างๆ
เปิดสอนภาคปกติ
5 ปี (10 ภาคการศึกษา)
90,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

หลักพืชศาสตร์
- เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมสำหรับการเกษตรใน - การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์
ปัญหาพิเศษ		 ท้องถิน่ 		 ข้อมูลทางสถิต		
ิ
สัมมนาทางการเกษตร
- ปฐพีวทิ ยา
- งานช่างเกษตร		
ระบบการเกษตร
- หลักการส่งเสริมการเกษตร
- พืชไร่เศรษฐกิจ		
การผลิตผัก
- ธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์
- การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ		
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
- การผลิตไม้ผล
- การจัดภูมทิ ศั น์		
การจัดการน้ำเพือ่ การเกษตร
- การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชเพือ่ การเกษตร - การผลิตเห็ด		
ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ต้องผ่านการสอบวัดแววความเป็นครู และสัมภาษณ์
บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง
- ครูสอนวิชาเกษตรทั้งระดับพื้นฐานและอาชีวศึกษา
- ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ประกอบอาชีพส่วนตัว
- ศึกษาต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 270 Website : http://agriculture.pbru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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คณะวิทยาการจัดการ

The Faculty of Management Science
คุณธรรมนำความรู้ สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ
คณบดี

PBRU
Phetchaburi Rajabhat University
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์กฤษฎา สุริยวงค์
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
Bachelor of Communication Arts
B.Com.Arts (Communication Arts)
ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ การศึกษาดูงาน
การอบรม (เครื่องมือทางนิเทศศาสตร์)
ภาคปกติ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ภาคพิเศษ 4 ปี เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ (11 ภาคการศึกษา)
ภาคปกติ 84,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,500 บาท)
ภาคพิเศษ 137,500 บาท (ภาคการศึกษาละ 12,500 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์
หลักนิเทศศาสตร์
หลักการสือ่ สารมวลชน
การสือ่ ข่าวเบือ้ งต้น
ศิลปะการใช้ภาษา
ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน
เทคโนโลยีการสือ่ สาร
หลักการประชาสัมพันธ์
หลักการโฆษณา

- การถ่ายภาพเบือ้ งต้น
- การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
- การวิจยั นิเทศศาสตร์
- การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
นิเทศศาสตร์
- การเขียนสร้างสรรค์
เชิงวารสารศาสตร์
- การผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์

- การออกแบบสิง่ พิมพ์
ด้วยคอมพิวเตอร์
- การจัดนิทรรศการ
- การวางแผนการประชาสัมพันธ์
- สือ่ ประชาสัมพันธ์
- การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
เบือ้ งต้น
- โครงการพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง
- นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ นักวารสารศาสตร์ นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศข่าว
  นักออกแบบและผลิตสื่อ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงวิทยุและการผลิตรายการโทรทัศน์
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 269 Website : http://mit.pbru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
: บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
:   Bachelor of Business  Administration
: B.B.A. (Business Computer)
: ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
: อบรมคุณธรรม จริยธรรม อบรมวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์
กีฬา ศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษา
: ภาคปกติ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
: ภาคพิเศษ 4 ปี (11 ภาคการศึกษา) เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
:   ภาคปกติ 84,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,500 บาท)
                                   : ภาคพิเศษ 137,500 บาท (ภาคการศึกษาละ 12,500 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

การบัญชี 1 - 2
การบัญชีเพือ่ การจัดการ
การเงินธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเพือ่ งานธุรกิจ
การจัดการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 - 2
การภาษีอากรธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ

-

องค์การและการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักการตลาด
การจัดการตลาด
สถิตธิ รุ กิจ
วิธวี จิ ยั ทางธุรกิจ
การพัฒนาโปรแกรมเพือ่ งานทางธุรกิจ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฎิบตั กิ าร
ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ

- การจัดการระบบเครือข่ายและการสือ่ สารข้อมูล
ธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
- การสร้างโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic
เพือ่ งานธุรกิจ
- การประมวลผลการวิจยั ทางธุรกิจ
ด้วยคอมพิวเตอร์
- การจัดการธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
- การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เพือ่ งานธุรกิจ
- หัวข้อพิเศษเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า และปวส. ด้านคอมพิวเตอร์
บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทำงานอะไรได้บ้าง
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบ นักพัฒนาเว็บไซต์
  นักบริหารงานระบบเครือข่าย นักบริหารฐานข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 269 Website : http://mit.pbru.ac.th, bc.pbru.ac.th
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ภัทรา เรืองสินภิญญา
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดการศึกษา
  
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
บช.บ. (การบัญชี)
Bachelor of Accountancy in Accountancy
B.Acc. (Accountancy)
ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
อบรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงาน
ภาคปกติ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ภาคพิเศษ 4 ปี (10 ภาคการศึกษา) เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
ภาคปกติ 68,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 8,500 บาท)
ภาคพิเศษ 105,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,500 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

การบัญชี 1 - 2
จริยธรรมทางธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ
การภาษีอากรธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ

-

องค์การและการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักการตลาด
การจัดการการตลาด
การจัดการการปฏิบตั กิ าร
สถิตธิ รุ กิจ
วิธวี จิ ยั ทางธุรกิจ
การบัญชีตน้ ทุน 1 - 2
การบัญชีชน้ั สูง 1 - 2
การบัญชีสว่ นราชการ
การสอบบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

- การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
- การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
งบการเงิน
- สัมมนาทางการบัญชี
- การบัญชีชน้ั กลาง 1- 2
- การบัญชีภาษีอากร
- การวางระบบบัญชี
- ปัญหาการสอบบัญชี
- การบริหารต้นทุน
- การวางแผนภาษีอากร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ ระดับปวส. ด้านบัญชี
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ทำงานอะไรได้บ้าง
เป็นนักบัญชีในหน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน สามารถทำงานประกอบอาชีพ ใน 2 ลักษณะคือ
1 การจัดทำข้อมูลทางการบัญชี การวางแผนด้านภาษีอากร เช่น นักบัญชี สมุห์บัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้อำนวยการ
ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบริหารด้านการเงิน
2 การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมทั้งงานให้คำปรึกษาทางด้านการบัญชี
เช่น ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีอากร ด้านการลงทุน และผู้ตรวจสอบบัญชี
รับอนุญาต
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 269  Website : http://mit.pbru.ac.th
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บธ.บ. (การตลาด)
Bachelor of Business Administration in Marketing
B.B.A. (Marketing)
ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
การแข่งขันแผนการตลาด/แผนธุรกิจ สถานการจำลองทางการตลาด
เปิดสอนภาคปกติ
3 ปี ครึ่ง (7 ภาคการศึกษา)
59,500 บาท (ภาคการศึกษาละ 8,500 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

บัญชีการเงิน
การบัญชีเพือ่ การจัดการ
การเงินธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น การจัดการเชิงกลยุทธ์
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ
การภาษีอากรธุรกิจ
-

กฎหมายธุรกิจ
องค์การและการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักการตลาด
การวางแผนการตลาด
การจัดการการตลาด
สถิตธิ รุ กิจ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
การสือ่ สารทางการตลาด
แบบบูรณาการ
กลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

-

การจัดการแบรนด์และผลิตภัณฑ์
การตัง้ ราคา
กลยุทธ์การตลาด
สัมมนาทางการตลาด
การจัดการด้านการขาย
และเทคนิคการขาย
การตลาดโลก
การตลาดทางตรง
การวิจยั การตลาด
การตลาดบริการ
ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ทำงานอะไรได้บ้าง
- นักวิชาการ ทีป่ รึกษาด้านการตลาด กิจการส่วนตัว นักวิจยั การตลาด นักวางแผนการตลาด นักขาย
นักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา นักวางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 269 Website : http://mit.pbru.ac.th

40

PBRU

Guide Book

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์นฤวรรณ ตราชูวณิช
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดการศึกษา

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
Bachelor of Business Administration
B.B.A. (Human Resouce Management)
ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
ภาคปกติ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ภาคพิเศษ 4 ปี (10 ภาคการศึกษา) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
ภาคปกติ 68,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 8,500 บาท)
ภาคพิเศษ 105,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,500 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

การบัญชี 1 - 2
การบัญชีเพือ่ การจัดการ
การเงินธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ
การภาษีอากรธุรกิจ

-

กฎหมายธุรกิจ
องค์การและการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักการตลาด
การจัดการการตลาด
สถิตธิ รุ กิจ
วิธวี จิ ยั ทางธุรกิจ
การวางแผนและนโยบาย
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์
- การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย์

- การฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการค่าตอบแทน
- การจัดการผลการปฏิบตั งิ าน
- แรงงานสัมพันธ์
- ภาวะผูน้ ำและการทำงานเป็นทีม
- การเจรจาต่อรองและ
การจัดการความขัดแย้ง
- สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และระดับปวส. ด้านบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทำงานอะไรได้บ้าง
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ธุรกิจส่วนตัว
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 269 Website : http://mit.pbru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

41

2555

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

อาจารย์รักเกียรติ หงษ์ทอง
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
Bachelor of Business Administration
B.B.A. (General Management)
ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
ภาคปกติ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ภาคพิเศษ 4 ปี (10 ภาคการศึกษา) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
ภาคปกติ 68,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 8,500 บาท)
ภาคพิเศษ 105,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,500 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

การบัญชี 1 - 2
การบัญชีเพือ่ การจัดการ
การเงินธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
เบือ้ งต้น
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจ
การภาษีอากรธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
องค์การและการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักการตลาด
การจัดการการตลาด
สถิตธิ รุ กิจ
วิธวี จิ ยั ทางธุรกิจ
นวัตกรรมการจัดการและ
การพัฒนาองค์การ
- การเจรจาต่อรองและ
-

การจัดการความขัดแย้ง
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการค่าตอบแทน
การจัดการผลการปฏิบตั งิ าน
แรงงานสัมพันธ์
ภาวะผูน้ ำและการทำงานเป็นทีม
การเจรจาต่อรองและ
การจัดการความขัดแย้ง
- สัมมนาปัญหาการจัดการ
- ฯลฯ
-

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไปทำงานอะไรได้บ้าง
ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 269 Website : http://mit.pbru.ac.th
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

The Faculty of Industrial Technology

มุง่ มัน่ ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้มคี ณ
ุ ภาพ คุณธรรม นำเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่

รองศาสตราจารย์อุทัย ผ่องรัศมี
คณบดี

PBRU
Phetchaburi Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.เที่ยง เหมียดไธสง
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ชื่อย่อ
:
ภาษาอังกฤษ
:
ชื่อย่อ
:
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
:
การจัดการศึกษา
  
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อเิ ล็กทรอนิกส์
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์)
Bachelor of Science (Computer Electronics Technology)
B.Sc. (Computer Electronics Technology)
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วิจัยและพัฒนา (Project)
อบรมเชิงปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ฝึกสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ
พร้อมเขียนโปรแกรมควบคุม
ภาคปกติ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ภาคพิเศษ 4 ปี (10 ภาคการศึกษา) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
ภาคปกติ 88,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)
ภาคพิเศษ 130,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท)

:
:
:
:

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
ปฏิบตั กิ ารทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ 1
ปฏิบตั กิ ารอิเล็กทรอนิกส์ 1

-

การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก
- เครือ่ งมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
วงจรดิจทิ ลั
- ปฏิบตั กิ ารเครือ่ งมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบตั กิ ารวงจรดิจทิ ลั
- การวิจยั และพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานอะไรได้บ้าง
- เป็นวิศวกรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
- หัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
- รับราชการครู – อาจารย์ ในวิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัย เป็นต้น
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น องค์การโทรศัพท์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
- ศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- โปรแกรมเมอร์
- ประกอบอาชีพอิสระ ทำธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 414 455, 032 493 300 – 7 ต่อ 1261 Website : http://it.pbru.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร.สมสุข แขมคำ
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
การจัดการศึกษา

:
:
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Technology)
B.Sc. (Computer Industrial Technology)
ภาคปกติ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ภาคนอกเวลาราชการ 4 ปี (12 ภาคการศึกษา)
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ 88,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)
: ภายนอกเวลาราชการ 130,000 บาท
(ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

เทคโนโลยีอนั เนือ่ งมาจากพระราชดำริ
เทคโนโลยีทอ้ งถิน่
เทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเพิม่ ผลผลิต
ในงานอุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

- เทคโนโลยีไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีการออกแบบและเขียนแบบ			
อุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
- การพัฒนาเทคโนโลยีทอ้ งถิน่

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทำงานอะไรได้บ้าง
- รับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างต่างๆ ผู้จัดการ โรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  ทำงาน ฝ่ายผลิต บริหารงานด้านอุตสาหกรรม ควบคุมการผลิตในโรงงาน ครูอาจารย์
  ประกอบอาชีพส่วนตัวได้ ฯลฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 414 555 Fax. 032 414 455 มือถือ 081 306 9432 (ดร.สมสุข แขมคำ)
Website : http ://it.pbru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

45

2555

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร.เสนีย์ ศิริไชย
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
หลักสูตรผ่านการรับรองจาก
การจัดการศึกษา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering Program in Mechanical
B.Eng. (Mechanical Engineering)
สภาวิชาชีพ (กว.) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550
ภาคปกติ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ภาคนอกเวลาราชการ 4 ปี (12 ภาคการศึกษา)
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
: ภาคปกติ 144,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท)
: ภาคนอกเวลาราชการ 240,000 บาท
(ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

กลุม่ วิชาพืน้ ฐานคณิตฯ-วิทย์ฯ
กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิศวกรรม
กลุม่ วิชาชีพวิศวกรรมเครือ่ งกล
กลุม่ เลือกบังคับ		
กลุม่ สหกิจศึกษา		

จำนวน 21 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์ กว.)
จำนวน 37 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์ กว.)
จำนวน 50 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์ กว.)
จำนวน 9 หน่วยกิต
จำนวน 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ และปวช.
  ทุกสาขาวิชา
- สำเร็จการศึกษา ปวส. ทุกสาขาวิชา (เทียบโอน 3 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลทำงานอะไรได้บ้าง
- ตำแหน่ง วิศวกร ในหน่วยงานของรัฐและภาคอุตสาหกรรม
- ตำแหน่ง อาจารย์สอนในระดับอุดมศึกษา
- ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
- ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรเครื่องกลประจำโรงงาน (ภาครัฐและเอกชน) เปิดบริษัทรับงานออกแบบด้านเครื่องกล
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 414 455 Fax. 032 414 455 มือถือ 081 939 9069 (รศ.อุทัย ผ่องรัศมี)
Website : http://it.pbru.ac.th
หมายเหตุ : บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศกร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

อาจารย์สุขุม หลานไทย
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า)
Bachelor of Science (Electrical Technology)
B.Sc. (Electrical Technology)
ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
ปฏิบัติการภาคสนาม ด้วยงานจริง ตั้งแต่ปี 2-4 ตลอดปี
ภาคปกติ 4 ปี ( 8 ภาคการศึกษา)
ภาคพิเศษ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
ภาคปกติ 88,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)
ภาคพิเศษ 104,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
ปฏิบตั กิ ารทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า
ปฏิบตั กิ ารหม้อแปลงไฟฟ้า
ปฏิบตั กิ ารวัดและเครือ่ งมือ
วัดไฟฟ้า
- อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
- ปฏิบตั กิ ารอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม

-

วงจรดิจทิ ลั
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ปฏิบตั กิ ารวงจรดิจทิ ลั
เครือ่ งกลไฟฟ้า
ปฎิบตั กิ ารเครือ่ งกลไฟฟ้า
การออกแบบระบบไฟฟ้า
การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
การเขียนโปรแกรมภาษา
คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้า
กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้า
การควมคุมแบบลำดับ

- การเขียนแบบและออกแบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์
- สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟ้า
- การวิจยั และการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าทำงานอะไรได้บ้าง
- ระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ประกอบอาชีพอิสระทางไฟฟ้า งานอาคารสูง
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 414 555, 081 166 9111 อาจารย์สุขุม หลานไทย Website : http://it.pbru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ

: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่ สาร
: วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร)
: Bachelor of Engineering
(Information and Communication Engineering)
ชื่อย่อ
: B.Eng  (Information and Communication Engineering)
การจัดการศึกษา
: ภาคปกติ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ภาคนอกเวลาราชการ 4 ปี (12 ภาคการศึกษา)
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ 120,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท)
ภาคนอกเวลาราชการ 136,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 17,000 บาท)
		

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น			
- วิศวกรรมไมโครเวฟ			
- วิศวกรรมไฟฟ้า				
- วิศวกรรมสายอากาศ			
- การวัดและเครือ่ งมือวัดไฟฟ้า			
- ระบบสือ่ สารดิจทิ ลั 			
- วิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่ สารเบือ้ งต้น		
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์			
- การออกแบบวงจรดิจทิ ลั 				
- การออกแบบฐานข้อมูล
- หลักการสือ่ สาร				
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการ
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์			
- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ		
			
คุ									
ณสมบัติของผู้เข้าการศึกษา
					
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ และปวช.

  ทุกสาขาวิชา
- สำเร็จการศึกษา ปวส. ทุกสาขาวิชา
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารทำงานอะไรได้บ้าง
- วิศวกรสารสนเทศและการสือ่ สาร  วิศวกรไฟฟ้าสือ่ สาร  วิศวกรโทรคมนาคม วิศวกรคอมพิวเตอร์
- ข้าราชการและพนักงานของรัฐ  พนักงานขององค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจและประกอบ
  อาชีพอิสระ
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 414 455, 080 250 0174 ดร.ปาณิศา  แก้วสวัสดิ์
Website : http://it.pbru.ac.th
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

อาจารย์กังสดาล สกุลพงษ์มาลี
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
การจัดการศึกษา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน)
Bachelor of Engineering Program in Energy Engineering
B.Eng. (Energy Engineering)
ภาคปกติ 4 ปี ( 8 ภาคการศึกษา)
ภาคการศึกษา (120,000 บาท) ภาคปกติ 15,000 บาท

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

พลังงานทดแทน
สถิตวิ ศิ วกรรม
การตรวจวัดการใช้พลังงาน
สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน
การจัดการพลังงานในระบบขนส่ง
เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม

- พลังงานทางเลือกอย่างยัง่ ยืน
- การอนุรกั ษ์พลังงานและ
การจัดการพลังงานในอาคาร
- การวางแผนและนโยบายพลังงาน
- การอนุรกั ษ์พลังงานและการจัดการ
พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทำงานอะไรได้บ้าง
- นักวิชาการ/อาจารย์/นักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงานด้านพลังงาน พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
- งานที่ให้คำแนะนำหรือตรวจสอบพลังงานและ อนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
- งานวางแผนระบบพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
- งานควบคุมอาคารและโรงงานซึ่งรับผิดชอบด้านพลังงานและระบบอนุรักษ์พลังงาน
- เจ้าของสถานประกอบการ/บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงาน
- สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิศวกรรมพลังงานหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งใน
  และต่างประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 414 555, 086 636 1698 Website : http://it.pbru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน
อาจารย์กายทิพย์ โอซะกะ
ประธานสาขาวิชา

ชือ่ หลักสูตร
ภาษาไทย
ชือ่ ย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชือ่ ย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ค่าใช้จา่ ยตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน)
Bachelor of Science Program in Office Computer Technology
B.Sc. (Office Computer Technology)

120 หน่วยกิต
ศึกษาดูงานสำนักงานสมัยใหม่
ภาคปกติ 3 ปีครึง่ (7 ภาคการศึกษา)
ภาคพิเศษ 4 ปี (11 ภาคการศึกษา) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
ภาคปกติ 112,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท)
ภาคพิเศษ 198,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

การออกแบบและสร้างเว็บไซต์
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร
การจัดการฐานข้อมูลในสำนักงาน
เทคโนโลยีการนำเสนอ

- การประยุกต์ใช้แผ่นตารางทำการ
- การติดต่อสือ่ สารและการจัดการ
- การสัมมนาเทคโนโลยี
- การยศาสตร์เพือ่ การออกแบบ
คอมพิวเตอร์สำนักงาน
ในสำนักงาน
- ระบบการอัตโนมัตสิ ำนักงาน
- หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยี
- การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการตัดสินใจ
คอมพิวเตอร์สำนักงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (เรียน 3 ปีครึง่ ) จบปวส. หรือ
เทียบเท่า (เรียน 2 ปีครึ่ง)
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงานทำงานอะไรได้บ้าง
- เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
- เป็นผู้บริหารหรือผู้ดูแลระบบสำนักงานสมัยใหม่
- เป็นเลขานุการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ โดยเฉพาะด้านไอที
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 240 โทรสาร 032 493 244 Website : http://www.scaat.in.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

อาจารย์อัสนีวัลย์ อินทรขำ ดร.วจี ชูกิตติกุล
(ภาคภาษาอังกฤษ)
(ภาคภาษาไทย)
ประธานสาขาวิชา
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science Program in Computer Science
B.Sc. (Computer Science)
120 หน่วยกิต
ศึกษาดูงานหน่วยงานธุรกิจซอฟต์แวร์
ภาคปกติ 3 ปีครึ่ง (7 ภาคการศึกษา)
ภาคพิเศษ 4 ปี (11 ภาคการศึกษา) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
ภาคปกติ 98,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท)
ภาคพิเศษ 176,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
- หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
- ทฤษฎีระบบปฏิบัติการ
- ระบบฐานข้อมูล
- โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- การเหมืองข้อมูลเบื้องต้น	

- วิศวกรรมซอฟต์แวร์
- การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
- การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
- ระบบชาญฉลาด
- เทคโนโลยีสื่อประสม
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรได้บ้าง
- เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเมอร์ในภาคธุรกิจและภาครัฐ
- เป็นผู้บริหารหรือดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่างๆ
- ประกอบอาชีพอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์

หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 240 โทรสาร 032 493 244 Website : http://www.scaat.ac.th

52

PBRU

Guide Book

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความมั่นคง
คอมพิวเตอร์และไซเบอร์

อาจารย์จารุต บุศราทิจ ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์
(ภาคภาษาไทย)
(ภาคภาษาอังกฤษ)
ประธานสาขาวิชา
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
ชื่อย่อ
: วท.บ. (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์)
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Computer and
Cyber Security
ชื่อย่อ
: B.Sc. (Computer and Cyber Security)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 120 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
: ศึกษาดูงานด้านความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
การจัดการศึกษา
: ภาคปกติ 3 ปีครึ่ง (7 ภาคการศึกษา)
     
: ภาคพิเศษ 4 ปี (11 ภาคการศึกษา) เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
: ภาคปกติ 112,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท)
      
: ภาคพิเศษ 198,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

หลักการความมัน่ คงคอมพิวเตอร์
ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์
การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย
คุณธรรมสำหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์
หัวข้อพิเศษเกีย่ วกับความมัน่ คงคอมพิวเตอร์
และไซเบอร์

-

ความมัน่ คงในเครือข่ายและไซเบอร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบตั กิ าร
วิทยาการรหัสลับ
การตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรมดิจทิ ลั
การจัดการความเสีย่ ง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
บัณฑิตสาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ทำงานอะไรได้บ้าง
- เป็นผู้ดูแลความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายต่างๆ
- เป็นผู้บริหารความปลอดภัยหน่วยงานคอมพิวเตอร์ในภาคธุรกิจและภาครัฐ
- ประกอบอาชีพอิสระวางระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 240 โทรสาร 032 493 244  Website : http://www.scaat.in.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
วท.บ. (คอมพิวเตอร์ประยุกต์)
Bachelor of Science Program in Computer Applications
B.Sc. (Computer Applications)
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
ศึกษาดูงานหน่วยงานธุรกิจซอฟต์แวร์
ภาคปกติ 3 ปีครึ่ง (7 ภาคการศึกษา)
ภาคพิเศษ 4 ปี (11 ภาคการศึกษา) เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
ภาคปกติ 112,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท)
ภาคพิเศษ 198,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

ระบบปฏิบตั กิ าร
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส่วนต่อประสานคนกับคอมพิวเตอร์
ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

-

โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขน้ั ตอนวิธี
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
การประมวลผลและการจัดการฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสอ่ื ประสมและการประยุกต์
โครงการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (เรียน 3 ปีครึ่ง) จบปวส. หรือเทียบเท่า
  (เรียน 2 ปีครึ่ง)
บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทำงานอะไรได้บ้าง
- เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ในภาคธุรกิจและภาครัฐ
- เป็นผู้บริหารหรือดูแลการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
- ประกอบอาชีพอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 240 โทรสาร 032 493 244  Website : http//www.scaat.in.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ
ดร.วจี ชูกิตติกุล
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ
: วท.บ. (การบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ) นานาชาติ
: Bachelor of Science Program in Intelligent
Information Integration
ชื่อย่อ
: B.Sc. (Intelligent Information Integration)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 120 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
: ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ดูงานบริษัทต่างชาติ
การจัดการศึกษา
: ภาคปกติ 3 ปีครึ่ง (7 ภาคการศึกษา)
: ภาคพิเศษ 4 ปี (11 ภาคการศึกษา) เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
: ภาคปกติ 144,000 บาท (สำหรับนักศึกษาไทย)
(ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท)
: ภาคพิเศษ 242,000 บาท (สำหรับนักศึกษาไทย)
(ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
-

Intelligent Reasoning Skills
- Enterprise Resources Planning
Data Communications and Intelligent Networks - User Interface Design for Intelligent Information
Virtual Technologies
Integration
Theory and Principles of Intelligent
- Intelligent Information Integration
Information Integration
Programming I, II

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และสื่อสารภาษาอังกฤษได้

บัณฑิตสาขาวิชาการบูรณาการสารสนเทศอัจริยะทำงานอะไรได้บ้าง
- เป็นผู้ชำนาญการออกแบบและพัฒนาสารสนเทศอัจฉริยะในหน่วยงานภาคธุรกิจและภาครัฐ
- เป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กรที่มีระบบสารสนเทศอัจฉริยะ และระบบทั่วไป
- เป็นผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขององค์การทุกชนิด
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 493 240 โทรสาร 032 493 244  Website : http://www.scaat.in.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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วัตถุประสงค์
1. ประชาชนเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน
2. คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาสูงขึ้น
3. มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
4. ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวิชาชีพเพิ่มขึ้น
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดการศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคนอกเวลา
ดังนี้ 
1. ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนดังนี้
วัน เวลาเรียน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
ระบบการศึกษา เป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียนได้แก่
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
2. ภาคนอกเวลา จัดการเรียนการสอนดังนี้
วันเวลาเรียน เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 18.30 น.
ระบบการศึกษา เป็นแบบไตรภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน มีนาคม – พฤษภาคม
หลักสูตรที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 7 คณะ 
มีสาขาให้เลือกเรียนได้มากกว่า 55 สาขาวิชา 
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✂

ทุนเพชรราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีทุภายใต้ชื่อทุนเพชรราชภัฏเป็นทุนการศึกษา
ให้ ก ั บ นั ก ศึ ก ษาเป็ น ลั ก ษณะทุนให้เปล่า โดยเป็นทุนที่ให้สำหรับนักศึกษาที่มีผ ล
การเรียนดีและนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จำนวนไม่ต่ำกว่า 200 ทุน ดังนี้
• ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 85 ทุนเป็นลักษณะของทุน
เรียนดีคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
• ประเภทเรียนดี
			 - สมัครพร้อมรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
			 - ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคเรียน)
				 หรือ 6 ภาคเรียนกรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 3.00
			 - มีความประพฤติดี
2. ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน
57 ทุน เป็นลักษณะของทุนประพฤติดีมีความกตัญญู มีจิตสำนึกรักในท้องถิ่น และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
		 - สมั ค รพร้ อ มรายงานตั ว เป็ นนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี
		 - ผลการเรี ย นในระดับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคเรียน) หรือ
			 6 ภาคเรียนในกรณีสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ต่ำกว่า 2.50
วิธีการรับสมัคร
ขอใบสมัคร สอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์ให้การศึกษานอกสถานที่ตั้ง อาจารย์
แนะแนวประจำโรงเรียน
		 • ทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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คุณสมบัติของผู้เข้ารับทุน
		• เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคปกติ ทุกชั้นปีการศึกษา
		• มีความประพฤติดี
		• ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์
		• ไม่เป็นนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ.
		• ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

การขอรับทุนการศึกษา
นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถาม ขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่กองพัฒนา
นักศึกษา
		• ทุนจากองค์กรอื่น ๆ เช่น สมาคมศิษย์เก่า หน่วยงานเอกชนต่าง ๆ กว่า 70 ทุน
		• ทุนสำหรับนักกีฬา เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยจัดให้สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถ
			ด้านกีฬา โดยจะต้องเป็นนักกีฬาตั้งแต่เยาวชนทีมชาติขึ้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

58

38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3279, 0-3249-3312 website : http://acad.pbru.ac.th

PBRU

Guide Book

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา โดยเน้นการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ
           โดยความพร้อมท่สี ำคัญคอื คณาจารย์ผ้สู อนเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยท่มี ีคณ
ุ วุฒิระดับ
ปริญญาโทขน้ึ ไป ซึง่ มีกระบวนการสอนอย่างเป็นระบบ พร้อมกนั นน้ั เรามีศนู ย์วทิ ยาศาสตร์ท่ที นั สมัย
โดยมีเครื่องมืออุปกรณ์ของที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ บริหารงาน
โดยอาจารย์ดร.อัจฉรีย์ ภุมว รรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
(อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาต รี ) ทั้ ง ภ าคป กติ ภาคพิ เศษ รวมทั้ ง ก ารศึ ก ษาป ระเภทอ าชี ว ศึ ก ษา
(ประกาศนียบัตร วิชาชีพช ั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี)
1. เป็นผ ู้มสี ัญชาติไทย
2. เป็นผ ู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
3. เป็นผ ู้มผี ลการเรียนดีหรือผ ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
4. เป็นผ ทู้ มี่ คี วามประพฤติด ี ไม่ฝ า่ ฝืนร ะเบียบขอ้ บ งั คับข องสถาบันก ารศกึ ษาขนั้ ร า้ ยแรง หรือไม่
เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
5. เป็นผ ทู้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถว้ นตามระเบียบหรือป ระกาศการสอบคดั เลือกบคุ คลเข้าศ กึ ษาใน
โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัด ควบคุม หรือกำกับดูแลของกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงหรือส ่วนราชการอื่นๆ
6. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
7. ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา
8. ไม่เป็นบุคคลล้มล ะลาย
9. ไม่เป็นห รือเคยได้ร บั โทษจำคกุ โดยคำพพิ ากษาถงึ ทีส่ ดุ ให้จ ำคกุ เว้นแ ต่เป็นโทษสำหรับค วามผดิ
ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
10. ต้องมอี ายุในขณะทข่ี อกู้ โดยเมือ่ น บั ร วมกบั ร ะยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผอ่ นชำระอกี
15 ปีรวมกันแ ล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

เป็นระบบการจัดการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนในห้องเรียน เข้ากับการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการอย่างเป็นร ะบบ ซึง่ จ ะชว่ ยให้น กั ศึกษาสามารถนำทฤษฎีไปสภู่ าคปฏิบตั ิ และพฒ
ั นา
ศักยภาพของตนเองได้อ ย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มี
คุณค่าเหนือก ว่าก ารฝึกงาน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิต
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3. เพื่อให้เกิดก ารพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ
โดยผ่านนักศึกษาผไู้ปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

หลักสูตรสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดระบบการศึกษาเป็น ระบบทวิภาคี ที่เอื้อต่อระบบสหกิจ
ศึกษามีระยะเวลา 16 สัปดาห์ สหกิจศ ึกษามีลักษณะดังนี้
1. เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา
2. จัดการศึกษากิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปที ี่ (ยกเว้นส าขาบัญชี)จะจัดให้มีสหกิจศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 3 ของปี
3. ภาคการศึกษาสหกิจศ ึกษามีค่าไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
4. นักศึกษาต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเป็นเวลา 12 สัปดาห์
ในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัตงิ านสหกิจ
5. กำหนดให้นักศึกษาต้องปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราว อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

ลักษณะงานสหกิจศึกษา

1. ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถานประกอบการ
2. มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนโดยงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นงานที่มีคุณภาพและเป็น
ประโยชน์กับส ถานประกอบการ
3. ปฏิบตั งิ านในตำแหน่งผ ชู้ ว่ ยวศิ วกร / ผูช้ ว่ ยนกั ว ชิ าการเกษตร / ผูช้ ว่ ยงานสารสนเทศ ฯลฯ
4. ทำงานเต็มเวลา (Full Time)
5. มีค ่าตอบแทนตามสมควร

คุณสมบัตขิ องนักศึกษาสหกิจศึกษา

สาขาวิชาจะทำการคัดเลือกโดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. มีผ ลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
2. จะต้องสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่สาขาวิชาที่กำหนด เป็นวิชาเงื่อนไขของสหกิจศึกษา
(ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาได้เตรียมตัวสอบให้ผ่านวิชาต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการเรียน)
3. มีค วามประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา
4. มีว ุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี
5. ผ่านการรับรองจากอาจารย์ผู้สอน 2 ท่าน
6. สำเร็จก ารศกึ ษาเป็นบ ณ
ั ฑิตท มี่ ศี กั ยภาพในการทำงานทมี่ ากกวา่ และมโี อกาสได้ร บั ก ารเสนอ
งานก่อนสำเร็จก ารศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

เนื่ อ งจากส ภาวะเศรษฐกิ จ ปั จ จุ บั น อ ยู่ ในภ าวะต กต่ ำ ทั่ ว โลก อั ต ราก ารจ้ า งง านล ดล ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขึ้นมา
เพื่อผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริม และบ่มเพาะนักศึกษา ศิษย์เก่า นักวิจัย นักว ิชาการ บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคคลทั่วไปที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายธุรกิจ และเป็นแหล่งบริการข้อมูล ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจรายใหม่

ธุรกิจเป้าหมายในการบ่มเพาะฯ

1. ธุรกิจการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและการบริการ
2. ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ
3. ธุรกิจอุตสาหกรรม
4. ธุรกิจอื่น ๆ ทีม่ ีศักยภาพ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU-UBI) ช่วยคุณได้อย่างไร
1. บริการพื้นฐานสำหรับการประกอบธุรกิจ เช่น พื้นที่สำนักงานธุรกิจ โทรศัพท์
โทรสาร ห้องประชุม อินเทอร์เน็ต การใช้บริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
2. การอบรมสัมมนา เช่น การเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ การเขียนแผนธุรกิจ
เป็นต้น
3. การให้บริการปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ ฯลฯ
4. การให้บริการปรึกษาพเิ ศษ เช่น การเงิน การบญ
ั ชี กฎหมาย การสนับสนุนดา้ นการวจิ ยั
5. บริ ก ารป ระสานง านเพี่ อ ให้ เ กิ ด ร่ ว มมื อ แ ละค วามส ะดวกในก ารบ ริ ก าร เช่ น
การประสานงาน การแสวงหาความร่วมมือในการนำผลงาน งานวิจัยและวิชาการ
สูเ่ชิงพาณิชย์
6. การประสานงานและเชื่อมโยงระหว่างผู้เข้าบ่มเพาะและผู้ประกอบการลักษณะ
เครือข ่าย
สถานทต่ี ดิ ต่อ อาคารวทิ ยาภริ มย์ ชัน้ M 38 หมู่ 8 ตำบลนาวงุ้ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032 – 493300 ต่อ 1386 โทรสาร 032 - 405577 http://ubi.pbru.ac.th
E – mail : pbru-ubi@hotmail.com
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กิจกรรมนักศึกษา
-

แข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
แห่เทียนพรรษา
ร่วมประเพณีสงกรานต์
ลอยกระทง
รับพระราชทานปริญญาบัตร
มีทุนการศึกษา ทั้งทุนให้เปล่า และทุนกู้ยืมการศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- สำนักวิทยบริการที่เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่ใหญ่โตกว้างขวาง และได้มาตรฐานที่สุดในเขต
ภูมิภาคตะวันตก ซึ่งมีศูนย์คอมพิวเตอร์ และมีสื่อการศึกษาทุกประเภทไว้ให้บริการกับ
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก
- ศู น ย์ ภ าษา มหาวิ ท ยาลั ย ร าชภั ฏ เพชรบุ รีมีศูน ย์ ภ าษาไว้ ส ำหรั บ จัด อ บรมค วามรู้ท าง
ด้านภาษาตา่ งๆ ที่นักศึกษา และบุคลากรภายนอกที่สนใจ
- หอพัก มหาวิทยาลัยร าชภัฏเพชรบุรี มีหอประจำไว้ร องรับน ักศึกษา จำนวน 8 หอพัก แบ่งเป็น
หอพักชาย จำนวน 4 หอ และหอพักหญิงจำนวน 4 หอ และมีหอเอกชนรอบๆ บริเวณ
มหาวิทยาลัย รองรับน ักศึกษาได้ 1,364 คน ห้องละ 4 คน
- ศูนย์ว ิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ค้นคว้า และทดลองปฏิบัติจริง
- น้ำดื่มภ ายใต้ค วบคุมคุณภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
- มีธนาคารทหารไทยสาขายอ่ ย ให้บริการอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ตู้ A.T.M. ธนาคารอสิ ลาม
และตู้ A.T.M. ธนาคารกรุงไทย และ ตู้ A.T.M. ธนาคารกรุงศ รีอยุธยาอยูด่ า้ นหน้าม หาวิทยาลัย
- ปั๊มน ้ำมัน ปตท.สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ร้านสะดวกซื้อทั้งภ ายในและด้านหน้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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คณะ

รหัส
1501
1503
1505

การศึกษาปฐมวัย
พลศึกษา
นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

5 ปี
5 ปี
5 ปี

4

1506

นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)

ค.บ.

5 ปี

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1507
1508
1509
1510
1511
1101
1109
1110
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137

นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ศิลปศึกษา (สาขาใหม่)
สังคมศึกษา
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)
รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการ
การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการ
การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศิลปะและการออกแบบ
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
น.บ.  
รป.บ.
รป.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

1512
1513
1514
1515
1108

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
เคมี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแพทย์แผนไทย (สาขาใหม่)

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
พท.บ.

5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
4 ปี

1102
1103
1201
1104
1202
1105
1203
1106
1107
1204
1504
1111
1112
1113
1114

นิเทศศาสตร์
การบัญชี
การบัญชี (เทียบโอน)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน)
การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป (เทียบโอน)
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)
เกษตรศาสตร์ (สาขาใหม่)
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เกษตรศาสตร์
สัตวศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

นศ.บ.
บช.บ.
บช.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
ค.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
5 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126

การบูรณาการสานสนเทศอัจฉริยะ (นานาชาติ) วท.บ.
ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
วท.บ.
ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ (Eng) วท.บ.
คอมพิวเตอร์ประยุกต์
วท.บ.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน
วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Eng)
วท.บ.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
วท.บ.
เทคโนโลยีไฟฟ้า
วท.บ.
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วท.บ.
อาหารประยุกต์และการบริการ
วท.บ.
สาธารณสุขศาสตร์
วท.บ.

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

1127

วิศวกรรมเครื่องกล

4 ปี

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21
22
23
24
25

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่
1
2
3

ครุศาสตร์

แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สาขา

วุฒิ หลักสูตร

วศ.บ.

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า มีใจรัก
และมีความถนัดในทางด้านดนตรีไทย
ดนตรีสากล การแสดงละครการรำเต้น
อย่างใดอย่างหนึ่งเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 สอบคัดเลือกและสอบ
สัมภาษณ์
สำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ด้านบัญชี
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
และ ปวส. ในสาขาวิชาเกษตรกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่าเกรดเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า 2.00
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า สื่อสารภาษาอังกฤษได้
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ปวส. หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า และปวช. ทุกสาขา
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์ – คณิต,
ศิลป์ – คำนวณ และ ปวช.
ทุกสาขา

54
1128 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
วศ.บ. 4 ปี
55
1129 วิศวกรรมพลังงาน (สาขาใหม่)
วศ.บ. 4 ปี
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ใบสมัครเข้าเป็นศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555
………………………………………………………………….

ประเภทการสมัคร
ระดับ
ลำดับ
   

  โควตา         ทั่วไป        โควตา (ความสามารถพิเศษ)
  ปริญญาตรี 4 ปี        ปริญญาตรี 5 ปี
ปริญญาตรี (เทียบยกเว้น)

รหัสสาขา
ชื่อสาขาวิชา
           ปริญญาตรี 4 ปี, 5 ปี

รหัสสาขา

ชื่อสาขาวิชา
ปริญญาตรี (เทียบยกเว้น)

ประวัติผู้สมัคร
    ชื่อ     นาย    นางสาว
นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ
อยู่บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ซอย/ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน
มือถ ือ
อีเมล
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้น     มัธยมศึกษาปีที่ 6      ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
แผนการเรียน
สถานศึกษา/โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม
ผลการเรียนเฉลี่ยในสาขาวิชาที่สมัครหรือเทียบเท่า
.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

..............................................................

.........................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................

..............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หากภายหลัง
พบว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศฯ ข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิ์ กรณีชำระเงินและรายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว จะไม่ขอรับเงิน
คืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
		
    

			
ลงชื่อ
                                (
ยื่นใบสมัครวันที่
เดือน

ผู้สมัคร
)
พ.ศ.

.........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

.................................................

.......................................................................................................................................................................

หลักฐานประกอบการสมัคร
ใบสมัคร
   
สำเนาวุฒิการศึกษา 5  ภาคการศึกษา
   
สำเนาวุฒิการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวช. , ปวส.  หรือเทียบเท่า
   
รูปน ักเรียน/รูปชุดสุภาพ 1 นิ้ว   1 รูป

.....................................................................

.

ตรวจสอบแล้ว
มีค ุณสมบัตเิข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร าชภัฏเพชรบุรีได้   
ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

        ลงชื่อ
           (
          วันที่

กรรมการตรวจหลักฐาน
)
พ.ศ.

.........................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.

เดือน

..........................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................
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สำนั ก ส่ ง เสริ ม วิ ชาการและงานทะเบี ย น
โทรศั พ ท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312
http://acad.pbru.ac.th

