
 

 
 

 
 
 
 
 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาระดบัปริญญาตรหีลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต ภาคปกต ิ

ประจ าปีการศึกษา 2563 
------------------------------------------------------ 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ก าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีภาคปกตใินเวลาท าการปกติ  (วันจันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 2 ประเภท คือ โควตา แบบสอบคัดเลือกทั่วไป และรับตรงอิสระ 
 เอกสารหมายเลข 1 แผนการรับสมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
 เอกสารหมายเลข 2 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
  ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าดู
รายละเอียดคุณสมบัติของทุกหลักสูตร และสมัครเข้าศึกษา ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา ได้ที่ URL เว็บไซต์ 
http://admission.pbru.ac.th   
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วนัที่        สิงหาคม   พ.ศ.  2563     
                                                     
                                                                 
 
 
                                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม) 
                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 
 
 

หมายเหตุ    หลักสูตรด้านวิทยาศาสตรท์ี่มีผู้ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ไม่ถึง 15  คน  
     หลักสูตรดา้นสังคมศาสตร์ ที่มีผู้ช าระค่ายืนยันสิทธิ์ไม่ถงึ 20 คน 
     มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดการเรียนการสอน ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนหลักสูตรใหม่โดย 
     ไม่ต้องช าระเงินค่าสมัครใหม่ภายใต้ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

 

 

งานรับสมัครนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ทิศตะวันตก) 
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111,1166, 1141  

โทรสาร 0-3249-3279, http://acad.pbru.ac.th ID Line:@acad.pbru 

 

http://acad.pbru.ac.th/


 

 
 

                                                                                             
ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
ประเภท กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่

 
 
    โควตาเรียนด/ี
ความสามารถพิเศษ     
(Portfolio) 
 

รับสมัคร/ช าระเงินค่าสมัครจ านวน 
200 บาท 

ตั้งแต่บัดน้ี ถึง 30 
พฤศจิกายน 2562 

http://admission.pbru.ac.th 
หรือ อาจารย์แนะแนวประจ า รร. 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  7 ธันวาคม 2562 http://admission.pbru.ac.th 
สอบคัดเลือก(สอบสัมภาษณ)์ 15 ธันวาคม 2562 ตามประกาศคณะ 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก 

24 ธันวาคม 2562 http://admission.pbru.ac.th 

 
ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ 

24 ธันวาคม 2562-
10 มกราคม 2563 

ตามช่องทางต่าง ๆ  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 

รับตรงอิสระ 1 

รับสมัคร/ช าระเงินค่าสมัครจ านวน 
200 บาท 

1 มกราคม – 29 
กุมภาพันธ์ 2563  

http://admission.pbru.ac.th 
หรือ อาจารย์แนะแนวประจ า รร. 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  7 มึนาคม 2563 http://admission.pbru.ac.th 
สอบคัดเลือก(สอบข้อเขียน)  15 มีนาคม 2563 ตามประกาศคณะ 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก 

23 มีนาคม 2563 http://admission.pbru.ac.th 

ช าระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ 23 มีนาคม – 10 
เมษายน 2563 

ตามช่องทางต่าง ๆ  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

อาจารย์แนะแนวส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อให้มหาวิทยาลยัท าประกาศ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
 
      รับตรงอิสระ 2 

รับสมัคร/ช าระเงินค่าสมัครจ านวน 
200 บาท 

24 มีนาคม – 30 
เมษายน 2563 

http://admission.pbru.ac.th 
หรือ อาจารย์แนะแนว 

 
สอบคัดเลือก 

 
10 พฤษภาคม 2563 

 
คณะ 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 18 พฤษภาคม 2563 
 

http://admission.pbru.ac.th 
 

ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ 18–31 พฤษภาคม 
2563 

ตามช่องทางต่าง ๆ  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

อาจารย์แนะแนวส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อให้มหาวิทยาลยัท าประกาศ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 
รายงานตัว 26  มิถุนายน 2563 อาคารสุเมธตันติเวชกุล ห้องพะนอมแก้วก าเนิด 
ประชุมผู้ปกครอง 26  มิถุนายน 2563 อาคารสุเมธตันติเวชกุล ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ 
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ตารางก าหนดการรายงานตวันักศึกษาใหม่ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต และ คณะพยาบาลศาสตร ์
และประชุมผูป้กครอง ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวนัที่ 24 – 26 มิถุนายน 2563 ณ อาคารสุเมธตนัติเวชกลุ  
วันที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา 

 
 
 24 มิถุนายน 2563 
 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาสังคม
ศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา  สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชานาฎศิลปศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชา
ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบณัฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
 

หลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 24-26  มิถุนายน 2563  

 
1. นักศึกษาต้องแต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย (เครื่องหมายต่าง ๆ สามารถซื้อได้ที่กองพฒันา
นักศึกษาอาคารอเนกประสงค ์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
2. เตรียมหลักฐานดังนี ้

- ใบประวัติที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พิมพจ์ากระบบรับสมัครนักศกึษาใหม่ ที่ http://admission.pbru.ac.th/admission     
   (เพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อตัวผู้เข้ารายงานตัวกรุณาเตรียมให้พรอ้มกอ่นเข้ารายงานตวั) 

 - ส าเนาใบรายงานผลการศึกษาที่ระบุวันส าเร็จการศึกษา               จ านวน  2  ฉบับ  พร้อมตัวจริง 
- ส าเนาบัตรประชาชน ลงลายมือช่ือส าเนาถูกต้อง                       จ านวน  5  ฉบับ  พร้อมตัวจริง 
- ส าเนาใบทะเบียนบ้าน ลงลายมือช่ือส าเนาถูกตอ้ง                    จ านวน  6  ฉบับ   
- กรณีนักศึกษาที่มีการเปลี่ยนชื่อ – สกุลใหแ้นบส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ    จ านวน  1  ฉบบั   
- รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมติดเข็ม 
 และกระดุมเรยีบร้อย ขนาด 2 นิ้ว              จ านวน  2  รูป 
(เอกสารทุกฉบบัทีเ่ปน็ส าเนาต้องถ่ายเปน็กระดาษ A4 และ ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกต้อง ทุกฉบบั) 

3. ค่าท าบัตรนักศึกษา จ านวน 100 บาท 
4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลสังกัดรัฐบาล(เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต

เท่านั้น) 
 หมายเหต ุ
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ตารางกิจกรรมการรายงานตัวและประชมุผู้ปกครองนกัศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา 2562 

ระหว่างวนัที ่24 – 26  มิถุนายน 2563 ณ อาคารสุเมธตนัติเวชกลุ 
เวลา 8.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี(ต่อ) 

 
วันที/่เวลา ก าหนดการ หลักสูตร/สาขาวิชา/และการประชุมผู้ปกครอง 

26 มิถุนายน 2563 
8.00 - 8.30 น.  
 

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน   กรอก
เอกสาร ติดรูป และเรียงเย็บ
เอกสาร 

 
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา  สาขาวิชาพล
ศึกษา  สาขาวิชานาฎศิลปศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบณัฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 (ส าหรับนักศึกษาใหม) 
ณ ห้องประชุม พนอมแก้วก าเนิด 

 
 
 
9.00-12.00 น. 
 

นักศึกษาใหม่รายงานตัว      
 (ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ช าระค่าท าบัตร
นักศึกษา  ท าบัตรประกันสุขภาพ
และส่งเอกสารสมัคร  การใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัย)  

 
 
9.00-11.50 น. 

 
ชมวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย 
อธิการบดีและผู้บริหารพบ
ผู้ปกครอง 

                                    ( ส าหรับผู้ปกครอง ) 
ณ ห้องประชุม 

ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ 
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งานรับสมคัรนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมอืง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวทิยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวนัตก  
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111,1166, 1141 โทรสาร 0-3249-3279, http://acad.pbru.ac.th  ID line :@acad.pbru 

 

 
ตารางก าหนดการรายงานตวัและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 

ระหว่างวนัที่ 24 – 26 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร สุเมธตนัติเวชกลุ 
เวลา 8.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  (ต่อ) 

 
วันที/่เวลา ก าหนดการ หลักสูตร/สาขาวิชา/และการประชุมผู้ปกครอง 

 
 
 
25 มิถุนายน 2563 
 
 
 
8.00 - 8.30 น.  
 

 
 
นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน   
กรอกเอกสาร ติดรูป และเรียง
เย็บเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการประยุกต์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะ
การประกอบอาหาร  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ (แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  แขนงเทคโนโลยีเว็บและ
มัลติมีเดีย  แขนงวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 
สาขาวิชา นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ สาขาวิชาหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน   
หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
สาขาวิชาศิลปะและ 
การออกแบบ  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารักษศาสตร์  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและ
โรงแรม  สาขาวิชาภาษาจีน  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและบริการ (สองภาษา)                     
 
                                   (ส าหรับนักศึกษาใหม่) 
       

ณ ห้องพนอมแก้วก าเนิด 
 

 
 
 
 
9.00-12.00 น. 
 
 
 

 
นักศึกษาใหม่รายงานตัว      
 (ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ช าระค่าท าบัตร
นักศึกษา  ท าบัตรประกัน
สุขภาพและส่งเอกสารสมัคร  
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัย) 
 
 

9.00-11.50 น.  
 
ชมวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย 
อธิการบดีและผู้บริหารพบ
ผู้ปกครอง 

                      
 
                                  ประชุมผู้ปกครอง 
                             ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ 
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งานรับสมคัรนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมอืง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวทิยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวนัตก  
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111,1166, 1141 โทรสาร 0-3249-3279, http://acad.pbru.ac.th  ID line :@acad.pbru 

 

 
ตารางก าหนดการรายงานตวัและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวนัที่ 24-26  มิถุนายน 2563 ณ อาคาร สุเมธตันติเวชกุล 
เวลา 8.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  (ต่อ) 

 
26 มิถุนายน 2563 

8.00 - 8.30 น. 
 

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน   
กรอกเอกสาร ติดรูป และเรียง
เย็บเอกสาร 
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ   
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ  แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
แขนงการตลาด  
แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย ์)    
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ ประกอบด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล   
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ์
(แขนงการปกครองท้องถิ่น และ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน) 
                         (ส าหรับนักศึกษาใหม)่ 

ณ ห้องพนอมแก้วก าเนิด 
 

 
 
 
    9.00-12.00 น. 

นักศึกษาใหม่รายงานตัว      
(ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ช าระค่าท าบัตร
นักศึกษา  ท าบัตรประกัน
สุขภาพและส่งเอกสารสมัคร  
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัย) 

 
 
  9.00-11.50 น. 

ชมวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย 
อธิการบดีและผู้บริหารพบ
ผู้ปกครอง 

 
ประชุมผูป้กครอง 

  ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ 
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งานรับสมคัรนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมอืง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวทิยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวนัตก  
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111,1166, 1141 โทรสาร 0-3249-3279, http://acad.pbru.ac.th  ID line :@acad.pbru 

 

 
ตารางแสดงค่าบ ารงุการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 

สาขาวชิา 
ค่าบ ารุง
การศึกษา 

ภาคการศึกษาละ 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  4  ปี  8 ภาคการศึกษา 
สาขาวิชาภาษาไทย 10,000 80,000 
สาขาวิชาภาษาองักฤษ 10,000 80,000 
สาขาวิชาสงัคมศึกษา 10,000 80,000 
สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา 10,000 80,000 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 10,000 80,000 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 10,000 80,000 
สาขาวิชาพลศึกษา 10,000 80,000 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 11,000 88,000 
สาขาวิชาเคมี 11,000 88,000 
สาขาวิชาชีววิทยา 11,000 88,000 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 11,000 88,000 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 16,000 128,000 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี 8 ภาคศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12,000 96,000 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 12,000 96,000 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 12,000 96,000 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 12,000 96,000 
สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอาหาร 12,000 96,000 
นวัตกรรมอุตสาหกรรม(แขนงวชิานวัตกรรมบริหารทรัพยากรอาคาร) 12,000 96,000 
นวัตกรรมอุตสาหกรรม(แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉะริยะและซอร์ฟแวร์) 12,000 96,000 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 11,000 88,000 
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 20,000 160,000 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 14,000 112,000 
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ 16,000 128,000 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 16,000 128,000 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวศิวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 16,000 128,000 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน) 16,000 128,000 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  5 ปี 10 ภาคการศึกษา 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 12,000 120,000 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  4 ปี 8 ภาคการศึกษา 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวชิาการจัดการ) 10,500 84,000 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) 10,500 84,000 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวชิาการตลาด) 10,500 84,000 
สาขาวิชาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก) 10,500 84,000 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 13,000 104,000 
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งานรับสมคัรนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมอืง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวทิยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวนัตก  
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111,1166, 1141 โทรสาร 0-3249-3279, http://acad.pbru.ac.th  ID line :@acad.pbru 

 

 
ตารางแสดงค่าบ ารงุการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 

สาขาวชิา 
ค่าบ ารุง
การศึกษา 

ภาคการศึกษาละ 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  4  ปี  8 ภาคการศึกษา 
สาขาวิชาภาษาไทย 10,000 80,000 
สาขาวิชาภาษาองักฤษ 10,000 80,000 
สาขาวิชาสงัคมศึกษา 10,000 80,000 
สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา 10,000 80,000 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 10,000 80,000 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 10,000 80,000 
สาขาวิชาพลศึกษา 10,000 80,000 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 11,000 88,000 
สาขาวิชาเคมี 11,000 88,000 
สาขาวิชาชีววิทยา 11,000 88,000 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 11,000 88,000 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 16,000 128,000 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี 8 ภาคศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12,000 96,000 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 12,000 96,000 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 12,000 96,000 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 12,000 96,000 
สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอาหาร 12,000 96,000 
นวัตกรรมอุตสาหกรรม(แขนงวชิานวัตกรรมบริหารทรัพยากรอาคาร) 12,000 96,000 
นวัตกรรมอุตสาหกรรม(แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉะริยะและซอร์ฟแวร์) 12,000 96,000 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 11,000 88,000 
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 20,000 160,000 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 14,000 112,000 
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ 16,000 128,000 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 16,000 128,000 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวศิวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 16,000 128,000 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน) 16,000 128,000 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  5 ปี 10 ภาคการศึกษา 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 12,000 120,000 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  4 ปี 8 ภาคการศึกษา 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวชิาการจัดการ) 10,500 84,000 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) 10,500 84,000 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวชิาการตลาด) 10,500 84,000 
สาขาวิชาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก) 10,500 84,000 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 13,000 104,000 

 

เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 2 หน้า 7_9 

http://acad.pbru.ac.th/


 
 

งานรับสมคัรนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมอืง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวทิยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวนัตก  
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111,1166, 1141 โทรสาร 0-3249-3279, http://acad.pbru.ac.th  ID line :@acad.pbru 

 

 
ตารางแสดงค่าบ ารงุการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 

สาขาวชิา 
ค่าบ ารุง
การศึกษา 

ภาคการศึกษาละ 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  4  ปี  8  ภาคการศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 18,000 144,000 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 15,000 120,000 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 15,000 120,000 
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 15,000 120,000 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  4 ปี  8  ภาคการศึกษา 
สาขาวิชาการบัญชี 10,500 84,000 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 4 ปี 8  ภาคการศึกษา   
สาขาวิขารฐัประศาสนศาสตร(์การปกครองท้องถิ่น และ การบริหารภาครัฐและเอกชน)  10,000 80,000 
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต 4 ปี 8 ภาคการศึกษา   
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 15,000 120,000 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4 ปี 8 ภาคการศึกษา   
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 13,000 104,000 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี 8 ภาคการศึกษา   
สาขาวิชานิติศาสตร์ 10,000 80,000 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4  ปี  8 ภาคการศึกษา   
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ 50,000 400,000 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  4 ปี  8 ภาคการศึกษา   
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 11,000 88,000 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี  8  ภาคการศึกษา   
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 10,000 80,000 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 10,000 80,000 
สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ 10,000 80,000 
สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 10,000 80,000 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 10,000 80,000 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ(เรียนสองภาษา) 15,000 120,000 
สาขาวิชาภาษาจีน 10,000 *112,000 

 
*ค่าใช้จ่ายนักศึกษาจีนเปน็ดังนี ้
      - ค่าลงบ ารุงการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3 ปีการศกึษา( ปี 1, 2 และ 4 ) 
จ านวน 6  ภาคเรียน  ภาคเรยีนละ 10,000 บาท   คิดเป็น  60,000  บาท 

- ชั้นปี 3 นักศึกษาไปเรียน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 1  ปีการศึกษา ช าระค่าบ ารุงการศึกษาที่
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเงิน 50,000 บาท และค่ารกัษาสภาพการเป็นนักศึกษา 2 ภาคเรียน ภาคเรียน
ละ 1,000 บาท คิดเป็น 2,000 บาท  
รวมเปน็เงิน 60,000+50,000+2,000  = 112,000  บาท 
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งานรับสมคัรนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมอืง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวทิยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวนัตก  
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111,1166, 1141 โทรสาร 0-3249-3279, http://acad.pbru.ac.th  ID line :@acad.pbru 

 

หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาใหม่มีค่าใช้จ่ายแรกเข้าดังนี ้
1. ค่าสมัคร  200   บาท 
2. ค่ารายงานตัวนักศึกษาใหม่ 1,300 บาท 
3. ค่าสมาชิกสระว่ายน้ า  นักศึกษาหลักสูตร 5 ปี 400  บาท  นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี 300 บาท 
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