
หลักสูตรที่เปดสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ภาคปกติ
ภาค 
กศ.ปช.

ภาคปกติ
ภาค 
กศ.ปช.

 คณะครุศาสตร

สาขาวิชา
วันที่สภา
อนุมัติ

วันที่ สกอ. 
รับรอง
รับทราบ

รูปแบบ คาเลาเรียน /ภาคเรียน

  หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต

    สาขาวิชา การศึกษา 19-ม.ค.-52 30-มี.ค.-52

      - วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย 6,500 7,500

      - วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 6,500 7,500

      - วิชาเอก วิทยาศาสตร 6,500

      - วิชาเอก คณิตศาสตร 6,500

      - วิชาเอก พลศึกษาและสุขศึกษา 6,500

ั ป ี ั ั ิ  หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต

    สาขาวิชา วิชาชีพครู 2-มี.ค.-50 5-ส.ค.-51 -

    สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 13-มี.ค.-49 25-ก.ค.-51 -

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

  หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต

    สาขาวิชา นิติศาสตร 17-มี.ค.-49 7-เม.ย.-52 6,000 7,000

  หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 25 ก ย 50 8 ก ค 51 6 000 7 000    สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 25-ก.ย.-50 8-ก.ค.-51 6,000 7,000

    สาขาวิชา การพัฒนาสังคม 29-ธ.ค.-52 17-มี.ค.-53 6,000 7,000

    สาขาวิชา นาฏศิลปและการละคร 19-ม.ค.-52 7-เม.ย.-52 6,000

    สาขาวิชา ดนตรีสากล 19-ม.ค.-52 23-เม.ย.-52 6,000

    สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร 19-ม.ค.-52 7-เม.ย.-52 6,000

    สาขาวิชา ศิลปกรรม 16-ก.พ.-52 18-พ.ค.-52 6,000

    สาขาวิชา รัฐศาสตร 19-ก.พ.-52 23-เม.ย.-52 6,000 7,000

หลักสตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  หลกสูตร รฐประศาสนศาสตรบณฑต

    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร 20-ต.ค.-52 19-ม.ค.-52

      - วิชาเอก การบริหารองคการภาครัฐ 6,000 7,000
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      - วิชาเอก การบริหารการปกครองทองถิ่น 7,000
    สาขาวิชา ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 27-ก.ค.-52 24-ก.ย.-52 5,000

  หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร 18-ก.พ.-51 19-ม.ค.-52

      - วิชาเอก นโยบายสาธารณะ 20,000

      - วิชาเอก การบริหารงานทองถิ่น 20,000

  หลักสูตร วิยาศาสตรบัณฑิต

ิ ี 29 51 25 ิ 51 7 000

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

    สาขาวิชา เคมี 29-ม.ค.-51 25-มิ.ย.-51 7,000

    สาขาวิชา ฟสิกส 29-ม.ค.-51 25-ก.ค.-51 7,000

    สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน 29-ม.ค.-51 24-ต.ค.-51 7,000 8,000

    สาขาวิชา ชีววิทยา 29-ม.ค.-51 24-ต.ค.-51 7,000

    สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 29-ม.ค.-51 29-พ.ค.-51 7,000

    สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร 29-ม.ค.-51 29-พ.ค.-51 7,000 8,000

    สาขาวิชา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 29-ม.ค.-51 9-มิ.ย.-51 7,000

สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 29 ม ค 51 24 ต ค 51 7 000    สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 29-ม.ค.-51 24-ต.ค.-51 7,000

    สาขาวิชา คณิตศาสตร 26-ส.ค.-51 24-ต.ค.-51 7,000

  หลักสูตร บัญชีบัณฑิต

 คณะวิทยาการจัดการ

    สาขาวิชา การบัญชี 26-ส.ค.-51 19-ม.ค.-52 6,000 7,000

  หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต

    สาขาวิชา นิเทศศาสตร 29-ม.ค.-51 25-พ.ย.-52 6,000

หลักสตร บริหารธรกิจบัณฑิต  หลกสูตร บรหารธุรกจบณฑต

    สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ 19-ม.ค.-52 7-เม.ย.-52

      - วิชาเอก การจัดการ 6,000 7,000
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      - วิชาเอก การจัดการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 6,000

      - วิชาเอก การตลาด 6,000 7,000

      - วิชาเอก การจัดการทรัพยากรมนุษย 6,000

  หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต

    สาขาวิชา เศรษฐศาสตร 19-ม.ค.-52 30-มี.ค.-52 6,000

  หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

    สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 19-ม.ค.-52 8-ธ.ค.-52 20,000

ั ิ ั ิ

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต

    สาขา เกษตรศาสตร 16-ก.พ.-52 3-มิ.ย.-52

      - วิชาเอก พืชศาสตร 7,000 8,000

      - วิชาเอก คหกิจการอาหาร 7,000 8,000

      - วิชาเอก สัตวศาสตร 7,000 8,000

      - วิชาเอก การจัดการการเกษตร 7,000 8,000

    สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 21-พ.ค.-50 19-ม.ค.-52 7,000

หลักสตร เทคโนโลยีบัณฑิต  หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต

    สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24-เม.ย.-50 20-ก.ค.-52

      - วิชาเอก เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง 7,000 8,000

      - วิชาเอก เทคโนโลยีการผลิต 7,000 8,000

      - วิชาเอก เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 7,000 8,000

      - วิชาเอก เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 7,000 8,000

      - วิชาเอก เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร 7,000 8,000


