หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
รบ.(รัฐศาสตร์)

เส้นทางอาชีพเมื่อสำ�เร็จการศึกษา

1. รับราชการในภาครัฐ เช่น ปลัดอำ�เภอ
2. รับราชการทางด้านการปกครอง
3. ทำ�งานเอกชน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ร่วมผลิต)

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี

เส้นทางอาชีพเมื่อสำ�เร็จการศึกษา

1. ปรั บ สายงานบริ ห าร โดยเฉพาะการทำ � งานเป็ น นั ก วิ ช าการในตำ � แหน่ ง อาจารย์
       นักวิจัย และนักวิเคราะห์
2. ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ค.บ.(ภาษาไทย)

เส้นทางอาชีพเมื่อสำ�เร็จการศึกษา

1. ประกอบอาชีพครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนรัฐบาล และเอกชน
2. ประกอบอาชีพเสริมสอนพิเศษภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ปรัชญา

คุณธรรมนำ�ทาง เสริมสร้างปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เส้นทางอาชีพเมื่อสำ�เร็จการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะชั้นนำ�ของภาคตะวันออก
ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ บ นพื้ น ฐานของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และความ
เปลี่ยนแปลงของวิถีโลก

1. ประกอบอาชีพครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาล และเอกชน
2. ประกอบอาชีพเสริมสอนพิเศษภาษาอังกฤษ

การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)
		
		
		

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี
41 หมู่ 5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
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พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ปัญญาและเป็นพลังในการพัฒนา
ท้องถิ่น
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสืบสานแนวพระราชดำ�ริ
4. ทำ�นุบำ�รุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคตะวันออกและบูรณาการ		
สู่ประชาคมอาเชียน

วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและท้องถิ่น
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
3. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

การจัดการศึกษาภาคปกติ

หลักสูตรวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557

RBRU RBRU
RBRU

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรี
ชื่อปริญญา

เส้นทางอาชีพเมื่อสำ�เร็จการศึกษา
1. นักดนตรีอาชีพ นักร้อง
2. เจ้าของกิจการรับงานแสดงอิสระ
3. โรงเรียนสอนดนตรีเอกชน
4. อาจารย์พิเศษสอนดนตรี
5. ผู้ประพันธ์เพลง

สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ศศ.บ.(ภาษาไทย)

เส้นทางอาชีพเมื่อสำ�เร็จการศึกษา
1. ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว
3. นักเขียน
5. มัคคุเทศก์
7. พนักงานพิสูจน์อักษร
9. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการ

RBRU

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

เส้นทางอาชีพเมื่อสำ�เร็จการศึกษา

1. บริษัทธุรกิจการส่งออก
2. สถานประกอบการโรงแรม
3. ธุรกิจการท่องเที่ยว
4. ธุรกิจส่วนตัว
5. งานอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น นักประชาสัมพันธ์  ล่าม ผู้แปลเอกสาร

RBRU RBRU

RBRU

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)
ศศ.บ.(ดนตรี)

2. เลขานุการ
4. ผู้จัดรายการ
6. ประชาสัมพันธ์
8. เจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบรรณ
10. ครูภาษาไทย(ศึกษาหลักสูตรป.วิชาชีพครูเพิม่ )

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)

เส้นทางอาชีพเมื่อสำ�เร็จการศึกษา

1. หน่วยงานภาครัฐ เช่น พัฒนากร อาจารย์ ฯลฯ
2. หน่วยงานองค์การปกครองท้อง
   เช่น อบต. อบจ. เทศบาล
3. องค์กรอิสระ เช่น NGO มูลนิธิ       
          เอกชน ฯลฯ
4. อาชีพอิสระส่วนตัว เช่น เกษตรกรรม ประมง ธุรกิจ ค้าขาย ฯลฯ

สาขาวิชาภาษาจีน
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ศศ.บ.(ภาษาจีน)

เส้นทางอาชีพเมื่อสำ�เร็จการศึกษา

1. สถานประกอบการโรงแรม 2. ธุรกิจการท่องเที่ยว
3. บริษัทธุรกิจการส่งออก
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. งานอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรม
ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม)
ศป.บ.(ศิลปกรรม)

เส้นทางอาชีพเมื่อสำ�เร็จการศึกษา

1. ทำ�งานตามบริษัท ห้าง ร้าน องค์กรเอกชน
2. ทำ�ธุรกิจส่วนตัว(เปิดร้านทำ�งานโฆษณา)
3. เปิดสอนพิเศษ เช่น สอนวาดรูป สอนปั้น สอนแกะสลัก ฯลฯ
4.เ ป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรม
5. ดีไซน์เนอร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)

เส้นทางอาชีพเมื่อสำ�เร็จการศึกษา
1.รับราชการ ตำ�รวจ ปลัดอำ�เภอ
2.รับราชการทางด้านการปกครอง
3.ทำ�งานเอกชน
4.พนักงานราชฑัณฑ์
5.เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

RAMBHAI BARNI
RAJABHAT UNIVERSITY
http://www.social.rbru.ac.th

