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มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยบูรพาได้พัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการ 

ศึกษาบางแสน ซึ่งสถาปนาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 
นบัเป็นสถาบนัอดุมศกึษาแห่งแรกทีต่ัง้อยู่ในส่วนภมูภิาคของประเทศ 

ต ่อมา ได ้รับการยกฐานะ เป ็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  
วิทยาเขตบางแสนในปี พ.ศ. 2517 ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็น

มหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533  
ต่อมาเมื่อวนัที ่9 มกราคม พ.ศ. 2551 มหาวทิยาลยัได้ปรบัเปลีย่นเป็นหน่วยงาน

ก�ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ปัจจุบันมีนิสิต
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาประมาณ 40,000 คน
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สร้างเสริมปัญญา
ใฝ่หาความรู้
คู่คุณธรรม
ชี้นำาสังคม

ปรัชญาวิสัยทัศน์

ขุมปัญญาตะวันออก 
เพื่ออนาคตของแผ่นดิน
Wisdom of the East for 
the Future of the Nation

vision

สุโข ปญฺญา ปฏิลาโภ
ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข

คำาขวัญ
slogan

philosophy

1. ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา ใฝ่หาความรู้และคุณธรรม
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ
3. เป็นที่พึ่งพาทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้นำาแนวทาง
 การพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออก

determination
ปณิธานของมหาวิทยาลัย



หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
1. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

 - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 - กลุ่มวิชาการเงิน

 - กลุ่มวิชาการตลาด

 - กลุ่มวิชาการจัดการ 

 - กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม

 - กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 - กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 - กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ระดับปริญญาโท 
1. บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

2. การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)

 - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 ระหว่างประเทศ

3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

ระดับปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

 - สาขาวิชาการจัดการ

ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

2.1 สาขาวิชาการบัญชี  สามารถปฏิบัติ งาน 

เป็นผู้ทำาบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชี 

ภาษีอากร นักวิเคราะห์ทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการ

เงิน และนักวิชาชีพบัญชีในแขนงอื่นๆ

2.2 สาขาวิชาการเงิน สามารถปฏิบัติงานเป็น 

นักวิเคราะห์ทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน ทำางาน

เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

นักวิชาชีพทางการเงินในแขนงอื่นๆ

2.3 สาขาวิชาการตลาด สามารถปฏิบัติงานตาม 

สถานประกอบการ ด้านผู้จัดการฝ่ายการตลาด  

นกัวิจัยและพฒันานกัวเิคราะห ์นกัออกแบบและพฒันา 

ฝ่ายส่ือสารการตลาด ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  

นักขาย พิธีกร วิทยากรในการฝึกอบรม ออกแบบและ

ผลิตงานสื่อสารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 

นักวิชาการ อาจารย์รวมถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว 

2.4 สาขาวิชาการจัดการ สามารถปฏิบัติงาน 

ในองค์กรภาครัฐและเอกชน ในงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารจัดการองค์การ การจัดระบบสายงาน  

ส า ย ก า ร บั ง คั บ บั ญ ช า แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร  

โทรศัพท์ 0-3810-2222 ต่อ 7619, 7621
โทรสาร 0-3839-3264 
เว็บไซต์ www.bbs.buu.ac.th

คณะการจัดการ
และการท่องเที่ยว 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
www.bbs.buu.ac.th 
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เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ รู้คิด รู้ลึก นำากระแสเทคโนโลยี
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ รู้คิด รู้ลึก 

นำากระแสเทคโนโลยี



การทำาแผนธุรกิจ การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 

การวางแผนกลยุทธ์ และการกำาหนดนโยบาย ผู้จัดการ

ทัว่ไป ผูจ้ดัการสำานกังาน ประกอบธุรกิจส่วนตวั เปน็ตน้ 

2.5 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สามารถปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร 

ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง การจัดงานประชุม และ

นิทรรศการ กจิกรรมทัง้ในระดับผูใ้หบ้รกิาร ผูป้ฎิบตังิาน

และผูบ้รหิาร อาชพีในธรุกิจท่ีพกัแรมประเภทตา่งๆ เชน่ 

โรงแรม รสีอรท์ Condominium, Service apartment, 

Guest House หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวด้าน 

ทีพ่กัอาศยั อาชพีในธรุกจิทีเ่กีย่วกบัอาหารและเครือ่งดืม่ 

เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านอาหาร  

Fast Food ธุรกิจอาหารไทยในต่างประเทศ ธุรกิจ

อาหารสำาหรับสายการบิน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

ด้านอาหารและเครือ่งดืม่ หรอือาชพีในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการท่องเที่ยว เช่นบริษัทนำาเที่ยว ธุรกิจการขนส่ง 

ศูนย์รับจองท่ีพักและต๋ัวเครื่องบิน ธุรกิจเรือท่องเที่ยว 

ธุรกิจการจำาหน่ายของที่ระลึก ธุรกิจจัดประชุมและ

นิทรรศการ และธุรกิจอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว 

2.6 สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว สามารถ

ปฏิบัติงานตามสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว

ด้านการโรงแรม ด้านการขนส่งเพื่อการท่องเท่ียว 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ อาจารย์ รวมถึง

การประกอบธุรกิจส่วนตัว  

2.7 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สามารถ

ปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในงานที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ 

และองค์การ การวางแผนอัตรากำาลงัคน การสรรหา และ

คัดเลือกบุคลากร การอบรม การพัฒนาบุคลากร และ

การพัฒนาองค์การ การบริหารจัดการค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์เกื้อกูล การดูแลบุคลากร การบริหารด้าน

แรงงานสัมพันธ์ในองค์การ ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์

ท้ังระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ผู้ประกอบการและ 

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

2.8 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถปฏิบัติ

งานในฝ่ายต่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ หรือธุรกิจ

ระหว่างประเทศ เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจท่องเที่ยว 

การนำาเข้า-สง่ออก การขนสง่ระหวา่งประเทศ โลจสิตกิส ์

Shipping นกัวจิยัธรุกจิระดบัโลก ผูบ้รหิารธรุกจิระหวา่ง

ประเทศ หน่วยงานภาครัฐ กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงพาณชิย ์กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา และ

รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ อาจารย์ รวมถึงการประกอบ

ธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
www.bbs.buu.ac.th 
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โทรศัพท์  0-3810-2624 2631 
โทรสาร  0-3810-2624 
เว็บไซต์  http://thaimed
 .buu.ac.th

คณะการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร

เสริมสร้างปัญญา พฒันาการแพทยแ์ผนไทย กา้วไกลสูส่ากล

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
http://thaimed.buu.ac.th 
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
1. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

 - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

2. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)

 - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขา

วิชาการแพทย์แผนไทย สามารถสอบรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และการ

แพทย์แผนไทย เพือ่ประกอบวชิาชพีส่วนตวั ปฏบิตังิาน 

ในภาคเอกชนและภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลศูนย์  

โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล 

ส ่ ง เสริมสุขภาพตำ าบล สถานพยาบาลของรั ฐ 

มหาวิทยาลัยต่างๆ ศูนย์สุขภาพ สถานดำาเนินการ 

สปาเอกชน โรงแรมทีมี่การดำาเนนิการด้านสปา เป็นต้น



โทรศัพท์ 0-3810-2810, 0-3810-2845 
โทรสาร  0-3839-3476
เว็บไซต์  http://nurse.buu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์

ขุมปัญญาด้านการพยาบาลเพื่อสุขภาวะของมนุษยชาติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

 - หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

2. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 - หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 

 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ระดับปริญญาโท 
1. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)

- สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

- สาขาวิชาการผดุงครรภ์

- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

- สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต

และจิตเวช 

2. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (นานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (นานาชาติ)

ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

- หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานด้าน

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั้งของรัฐบาลและ

เอกชนในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมทั้ง

ในโรงงาน โรงเรยีน สถานประกอบการสขุภาพอ่ืนๆ และ

สามารถประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คณะพยาบาลศาสตร์
http://nurse.buu.ac.th 
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โทรศัพท์  0-3810-3153 ต่อ 2315 
โทรสาร  0-3838-6557 
เว็บไซต์  http://med.buu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์

สร้างบัณฑิตที่เก่ง ดี และมีความสุข

คณะแพทยศาสตร์
http://med.buu.ac.th 
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. การแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

 - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถปฏิบัติงาน 

ด้านแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ

และเอกชน



โทรศัพท์  0-3839-0401 
โทรสาร  0-3839-0400
เว็บไซต์  http://pharm.buu.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์

ปัญญาดี มีคุณธรรม นำาความรู้ สู่สังคม

คณะเภสัชศาสตร์
http://pharm.buu.ac.th 
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

 - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท
1. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

- สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการ

 ทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 - สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการ

 ทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สามารถปฏิบัติงาน

ได้ดังนี้

2.1 เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริบาลเภสัชกรรม 

ปฏิบัติงานด้านการบริการและดูแลการใช้ยาในผู้ป่วย  

ในองค์กรด้านสาธารณสขุของรัฐ หรอืเป็นเภสัชกรชมุชน 

เจ้าของกิจการ หรือเภสัชกรผู้ปฏิบัติการในร้านยา

2.2 เภสชักรผูป้ฏบิตังิานด้านเภสชัอุตสาหการ ปฏิบตัิ

งานด้านการวิจัยคิดค้นสูตรการผลิตยา เป็นผู ้ผลิต 

วิ เคราะห ์และควบคุมคุณภาพของ เภสัชภัณฑ  ์

รปูแบบต่างๆ การควบคุมมาตรฐานของสมนุไพรหรอืยา 

จากสมนุไพร การควบคมุคณุภาพเวชสำาอางค์และเครือ่ง

สำาอางค์ทั่วไป ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำาหนด 

2.3 งานวิชาการที่เก่ียวข้องกับยา ปฏิบัติงานด้าน

อาจารย์หรือนักวิจัยที่สอนหรือวิจัยเกี่ยวกับยา ชีววัตถ ุ

หรือสมุนไพร การข้ึนทะเบียนยา ผู ้ประสานงาน

วิจัยทางคลินิก ท่ีปรึกษาด้านยาของบริษัทยาทั้ง 

ในระดับชาติและนานาชาติ

2.4 ผู้ประกอบธุรกิจด้านยา เครื่องสำาอางค์หรือ

สมุนไพร ผู้แทนยา ผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับต่างๆ 

ทั้งในและต่างประเทศ



โทรศพัท์  0-3810-2328 ต่อ 102 
โทรสาร  0-3810-2328 ต่อ 102 
เว็บไซต์  http://geo.buu.ac.th

คณะภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์

ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อชุมชน

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์์
http://geo.buu.ac.th 
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 - สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  

ระดับปริญญาโท
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 - สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (นานาชาติ)

 - สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 - สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สามารถปฏิบัติงาน

ได้หลากหลายตามหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น 

กรมอทุกวทิยา กรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

กรมอุตุนิยมวิทยา กรมแผนที่ทหาร กรมพัฒนาที่ดิน 

กรมอุทยานแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปา

ส่วนภูมิภาค ในตำาแหน่ง เช่น นักภูมิศาสตร์ ช่างสำารวจ  

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อาจารย์ เป็นต้น



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์์
www.huso.buu.ac.th 
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 - สาขาวิชานิเทศศาสตร์

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 - สาขาวิชาจิตวิทยา (กลุ่มจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ)

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 - สาขาวิชาประวัติศาสตร์

 - สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

 - สาขาวิชาภาษาเกาหลี

 - สาขาวิชาภาษาจีน

 - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

 - สาขาวิชาภาษาไทย

 - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร

 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

 - สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

 - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

 วัฒนธรรม 

4. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ระดับปริญญาโท 
1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 - สาขาวิชาไทยศึกษา

 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

2. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)

 - สาขาวิชาสื่อสารการตลาด   

 - สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

 และสังคม

ระดับปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 - สาขาวิชาไทยศึกษา

2. ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

2.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานเป็น 

นกัสือ่สารการตลาด นกัสือ่สารมวลชน นกัสือ่สารองค์กร

นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 สาขาวิชาจิตวิทยา สามารถปฏิบัติงานด้านงาน

ทรัพยากรบุคคล งานฝ่ายบุคคล การฝึกอบรม พัฒนา

องค์การและบุคลากร งานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ 

คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
โทรศพัท์  0-3810-2336    
โทรสาร  0-3839-0355   
เว็บไซต์  www.huso.buu.ac.th

สร้างคุณค่าแห่งสุนทรียภาพ รอบรู้วิชาการ เชิดชูคุณธรรมคำา้จุนสังคม



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์์
www.huso.buu.ac.th 
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การเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาองค์การ และเป็นนัก

จิตวิทยาทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน

ประกอบอาชีพอิสระ

2.3 สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน 

สามารถปฏบิตังิานเป็นนกัแปล-ล่าม มัคคุเทศก์ พนกังาน

ต้อนรับบนเครื่องบิน

2.4 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร สามารถ

ปฏิบัติงานเป็นนักแปล-ล่าม มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ 

ประสานงาน ครู  พนักงานประจำ าสาขการบิน  

พนักต้อนรับบนเครื่องบิน นักข่าว พนักงานโรงแรม 

พิธีกร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้านต่างประเทศ

2.5 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา สามารถปฏิบัติ

งานเป็นครู อาจารย์ นักวิชาการอิสระ หรือเจ้าหน้าที่

ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

2.6 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สามารถปฏิบัติงาน

เป็นนักวิชาการ ครู-อาจารย์ นักการทูต ล่าม พนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบิน นักประวัติศาสตร์ นักเขียน  

อาชีพอิสระต่างๆ และพนกังานหน่วยงานรฐัและเอกชน

2.7 สาขาวิชาภาษาไทย สามารถปฏิบัติงานด้าน

การสอนภาษาไทย เลขานุการ นักพูด พิธีกร นักเขียน

นักวิจารณ์คอลัมนิสต์ ฝ่ายพิสูจน์อักษรหรือนักวิชาการ

ประจำาสำานักพิมพ์

2.8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถปฏิบัติงานเป็น 

ยการบิน นักเขียน พนักงานต้อนรับ นักข่าว พนักงาน

โรงแรม พิธีกร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีด้านต่างประเทศ 

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

2.9 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สามารถปฏิบัติ

งานเป็นบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ ผู ้สืบค้นข้อมูล  

นกัจดหมายเหต ุนกัวชิาการสารสนเทศ นกัวจิยั ผู้จดัการ

สารสนเทศในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม บรรณาธิการ

2.10 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

สามารถปฏิบัติงานเป้นเจ้าหน้าที่ในภาครัฐและเอกชน 

องค์กรท้องถิ่น นักวิจัย สื่อสารมวลชน มัคคุเทศก์  

อาชพีอสิระ งานสบืค้นข้อมลูต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน

2.11 สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม สามารถ

ปฏิบัติงานเป ็นนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการ 

แรงงานภาคเอกชน เจ ้าหน ้าท่ีกิจการเพ่ือสังคม  

ภาคประชาสังคม พนักงานส่งเสริมการพัฒนาในองค์กร 

การบริหารองค์กร บริหารงานบุคคลและบริการสังคม

2.12 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถปฏิบัติงาน 

ด้านการวเิคราะห์ วางแผนการเงนิการธนาคาร วเิคราะห์

การลงทุนในตลาดทุนและตลาดเงิน งานท่ีเกี่ยวข้อง

ด้านเศรษฐกิจต่างๆ ประกอบอาชีพในธุรกิจส่วนตัว 

ทำางานในภาครัฐบาลตามหน่วยงานต่างๆ เช่น ธนาคาร 

ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์



คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
www.polsci-law.buu.ac.th
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หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
1. รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

2. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 - สาขาวิชาการบริหารทั่วไป   

 - สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น

3. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต 

 (ปริญญาตรีใบที่สอง)

ระดับปริญญาโท
1. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

 และการจัดการปกครอง

 - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง

 - สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

 - หลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบัณฑติ (4 กลุม่สาขาวชิา)

2. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

ระดับปริญญาเอก
1. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)

 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

 และการบริหารจัดการ

2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 - สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง

ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

2.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สามารถปฏิบัติงาน

ด้านการบริหารจัดการ การบริหารบุคคล การตลาด  

การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง หรือสอบข้าราชการ  

ปลัดส่วนราชการต่างๆ นักวิชาการ สื่อสารมวลชน  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2.2 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป สามารถปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

ข้าราชการ นักวิชาการ นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน นักพัฒนาเอกชน นักกิจกรรมทางสังคม 

2.3 สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ การบริหารบุคคล 

ข้าราชการ พนักงานของรัฐ นักวิชาการ สื่อสารมวลชน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2.4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สามารถปฏิบัติ

งานเป็นทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา นิติกรในภาค

ราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และอาชีพอิสระ  

หรืองานด้านกฎหมายทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน

ใฝ่เรียนรู้  จิตอาสา  พัฒนาสังคม

โทรศพัท์  0-3810- 2369    
โทรสาร  0-3839-3475   
เว็บไซต์  www.polsci-law
 .buu.ac.th

คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์



หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (หลักสูตร 4 ปี)
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
พาณิชยนาว ี

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (หลักสูตร 4 ปี)
- สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
และการจัดการโลจิสติกส์

 - สาขาวิชาธุรกิจพาณิชนาวี
ระดับปริญญาโท

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
- สาขาวิชาการจัดการการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ระดับปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

- สาขาวิชาการจัดการการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ รู้คิด รู้ลึก นำากระแสเทคโนโลยี
มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม

 และจริยธรรม

คณะโลจิสติกส์
โทรศพัท์  0-3810-3100-3 
โทรสาร  0-3839-3231 
เว็บไซต์  www.log.buu.ac.th

คณะโลจิสติกส์
www.log.buu.ac.th 
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ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

2.1 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ สามารถประกอบ
อาชพีเป็นนกัเดินเรอื ทำางานบรษิทัเรอืในฝ่ายปฏิบตักิาร 
ฝ่ายคนประจำาเรือ ฝ่ายแท่นขุดเจาะนำ้ามัน อู่ต่อเรือ 
ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือต่างๆ และรับราชการในกรม 
เจ้าท่า กรมประมงและกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 
สามารถประกอบอาชีพในบริษัทเรือ บริษัทตัวแทนเรือ 
บริษัท Shipping บริษัททั่วไปที่มีแผนกนำาเข้าและ 
ส่งออก บริษัทรับขนส่งสินค้าทางทะเล การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือของเอกชน  
อู่ต่อเรือ และรับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.3 สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์ สามารถประกอบ
อาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง
และคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซับพลายเชน 
/โลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง สำาหรับในระดับบริหาร
สามารถประกอบอาชพีเป็น Logistics Analyst, Material 
Planner, Operations Analyst, Procurement 

 Manager, Supply Chain Analyst, Business  
process Analyst, Operations Manager และอื่นๆ 

2.4 สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการ 
จัดการโลจิสติกส์ สามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ค้าระหว่างประเทศ แผนกนำาเข้าและส่งออก บริษัท 
รับขนส่งสินค้าทางทะเล การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือเอกชน อู่ต่อเรือ ธนาคารและ 
รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.5 สาขาวิชาธุรกิจพาณิชนาวี สามารถประกอบ
อาชีพในบริษัทเรือ บริษัทตัวแทนเรือ บริษัท Shipping 
บริษัทท่ีมีแผนกนำาเข้าและส่งออก บริษัทรับขนส่ง
สินค้าทางทะเล การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือ
หรือท่าเทียบเรือเอกชน อู ่ต ่อเรือ และรับราชการ 
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.6 สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน สามารถทำางาน 
ในตำาแหน่งวิศวกรโซ่อุปทาน วิศวกรระบบ รวมทั้ง 
วิศวกรข้อมูล นกัวเิคราะห์และวางแผน นกัวทิยาศาสตร์
ข้อมูล ภายในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม เร่ิมตั้งแต ่
ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคลำาดับสุดท้าย
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เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ รู้คิด รู้ลึก นำากระแสเทคโนโลยี
โดดเด่นด้านการวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สร้างบัณฑิตคุณภาพด ี มีนวัตกรรมสู่สังคม

โทรศพัท์  0-3810-3051      
โทรสาร  0-3810-3051     
เว็บไซต์  www.sci.buu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา - สาขาวิชาชีวเคมี
- สาขาวิชาชีววิทยา - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาฟิสิกส์ - สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
- สาขาวิชาวาริชศาสตร์ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาสถิติ และเทคโนโลยีอาหาร

ระดับปริญญาโท
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

-  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาจุลชีววิท - สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาวาริชศาสตร์ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 สิ่งแวดล้อม พอลิเมอร์

- สาขาวิชาสถิติ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา และเทคโนโลยีอาหาร

- สาขาวิชาเคมีศึกษา - สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา 
- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา - สาขาวิชาชีวเคมี

ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

2.1 สาขาวชิาคณติศาสตร์ สามารถปฏบิตัิ

งานด้านการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย 

พนักงานธนาคาร โปรแกรมเมอร์

2.2 สาขาวิชาจุลชีววิทยา สามารถ

ปฏิบัติงานด้านวิชาการ งานวิจัย และ

ด้านอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจ

สอบคุณภาพผลิตภัณฑ ์ประเภทต ่างๆ  

นักจุลชีววิทยา เจ้าหน้าที่ QA เจ้าหน้าที่ 

QC นักวิจัย

2.3 สาขาวิชาเคมี สามารถปฏิบัติงาน

ด้านอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องทางเคมี เช่น 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปิโตรเลียม 

ระดับปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาเคมี



คณะวิทยาศาสตร์
www.sci.buu.ac.th

PAGE

17

อุตสาหกรรมอาหาร ยาและเครื่องสำาอาง เส้ือผ้าและ

เครื่องหนัง ทางด้านนิติเวชศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์และ

นักวิจัยในหน่วยงานของราชการและหน่วยงานเอกชน

หรือโรงงาน

2.4 สาขาวิชาชีวเคมี สามารถปฏิบัติงานทาง 

ด้านชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล เคมี พันธุวิศวกรรม

การเกษตรสิ่ งแวดล ้อม วิทยาศาสตร ์การแพทย ์  

หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร

2.5 สาขาวชิาชวีวทิยา สามารถปฏิบัติงานเป็นนกัวิจัย 

ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักชีววิทยาแขนงต่างๆ 

ในหน่วยงานราชการและเอกชน รวมทัง้ในอุตสาหกรรม

การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ

เครื่องมือแพทย์ และประกอบอาชีพส่วนตัว

2.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถปฏิบัติงาน

ด้านอุตสาหกรรม เช่น ตำาแหน่ง QA, QC ในโรงงาน 

ด้านการแพทย์และยา เช่น นักวิจัยผลิตค้นคว้าสูตรยา 

ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น นักวิจัยวิเคราะห์นำ้าเสีย ที่ปรึกษา

ด้านสิ่งแวดล้อม

2.7 สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 

สามารถปฏิบตังิานด้านวชิาการ วิจัยและพฒันาในหน่วย

งานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม 

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ เจ ้าหน้าที่

ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ วิศวกรพลังงาน  

เจ้าหน้าทีค่วบคมุพลงังาน นกัฟิสกิส์ประยกุต์ คร ูอาจารย์  

และประกอบอาชีพอิสระ

2.8 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สามารถปฏิบัติงาน 

เป็นนักวิชาการประมง นักวิจัย เจ้าหน้าท่ีงเสริม และ 

ให้คำาปรึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า ผลิตภัณฑ์ประมง 

และสิ่งแวดล้อมทางนำ้า การวิเคราะห์คุณภาพนำ้า  

นักวิชาการของกรมทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบธุรกิจ

การเพาะเลี้ยงการท่องเที่ยวอุตสาหกรรม

2.9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

สามารถปฏิบัติงานด ้านการผลิตควบคุมคุณภาพ  

วิจัยและพัฒนาในโรงงาน และการควบคุมคุณภาพ  

นักวิจัย นักวิชาการและผู้ตรวจสอบมาตรฐานอาหาร 

ในหน ่วยงานของรัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจ 

ส่วนตวั และพนักงานขายผลติภัณฑ์เกีย่วกับอาหารและ 

เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์คุณภาพอาหาร

2 . 1 0  ส าข า วิ ช า ส ถิ ติ  ส าม า รถปฏิ บั ติ ง า น 

เป ็นนักวิ เคราะห ์ข ้อมูล นักตรวจสอบคุณภาพ 

นักวิจัย นักพยากรณ์อากาศ
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1.วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำาลังกาย

และการกีฬา
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

- สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
- สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา

ระดับปริญญาโท
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำาลังกาย
และการกีฬา 4 กลุ่มวิชา
1) กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกกำาลังกาย

และการกีฬา
2) กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬา
3) กลุ่มวิชาบริหารจัดการกีฬา
4) กลุ่มวิชาการสอนกีฬา

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ รู้คิด รู้ลึก นำากระแสเทคโนโลยี
SPORTS : มีนำา้ใจเป็นนักกีฬา เป็นมืออาชีพ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 

ทำางานเป็นทีม มีความสามัคคี ชาญฉลาดและสง่างาม

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา
โทรศพัท์  0-3810-2060        
โทรสาร  0-3839-0045      
เว็บไซต์  http://fss. buu.ac.th
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ระดับปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำาลังกาย
และการกีฬา 4 กลุ่มวิชา
1) กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกกำาลังกาย

และการกีฬา
2) กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬา
3) กลุ่มวิชาบริหารจัดการกีฬา
4) กลุ่มวิชาการสอนกีฬา

ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำาลังกายและ
การกีฬา สามารถปฏิบัติงานด้านการเป็นผู ้ฝึกและ
ออกแบบโปรแกรมการออกกำาลังกายส่วนบุคคล 
ตามสถานประกอบการด้านการออกกำาลังกายภาค
เอกชน ศูนย์การออกกำาลังกาย นักวิชาการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ นักนันทนาการประจำาโรงพยาบาลรัฐ
และเอกชน นักวิชาการทางการกีฬา การออกกำาลัง  
ส่งเสรมิสขุภาพ และนันทนาการในชุมชน ผูฝึ้กสอนหรอื
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีและเจ้าหน้าที่จัดการการแข่งขันกีฬา  
ผู้ให้คำาแนะนำาการออกกำาลังกายและการส่งเสริมสุข
ภาพในสถานประกอบการ เป็นเจ้าของธุรกิจหรือ

ประกอบอาชพีอสิระทางการออกกำาลงักายและการกฬีา  
นกัวทิยาศาสตร์การกฬีาประจำาทมีสโมสรต่างๆ และเจ้า
หน้าที่ประจำาศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

2.2 สาขาวิชาสือ่สารมวลชนทางกฬีา สามารถปฏิบตัิ
งานเปน็ผูส้ื่อข่าวกฬีา ทั้งสือ่วทิยุ โทรทศัน์ หนงัสอืพิมพ์ 
และส่ือใหม่ เป็นนกัประชาสมัพนัธ์ทางกฬีาประจำาหน่วย
งานราชการ หรือเอกชนและสถานประกอบการด้าน
กีฬาผู้ประกาศทางกฬีา นกัพากษ์ทางกฬีา เจ้าหน้าทีต่ดั
ต่อ/กราฟิก ช่างภาพกฬีาทัง้ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว  
เป็นเจ้าของธุรกิจด้านงานสื่อสารมวลชนทางกีฬา

2.3 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา สามารถ
ปฏิบั ติงานเป ็นผู ้ดำาเนินการจัดการทางการกีฬา  
ผู้ฝึกสอนทางการกีฬา นักวิชาการในหน่วยงานองค์กร
กีฬาท่ีเก่ียวข้องกับการออกีฬาและการออกกำาลังกาย
ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬา สโมสรกีฬา มหาวิทยาลัย รวมท้ัง 
ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการต่างๆ และ 
การประกอบอาชีพผู ้ประกอบการธุรกิจส ่วนตัว 
ทางการกีฬา



หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร์  

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขาวิชาปญญาประดิษฐประยุกตและ

  เทคโนโลยีอัจฉริยะ

ระดับปริญญาโท
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

- สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ระดับปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

- สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

2.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถ

ปฏิบัติงานด้านนักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  

และวิทยาศาสตร์เชิงคำานวณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู ้ เขียนชุดคำาสั่ ง (โปรแกรมเมอร ์ ) นักวิเคราะห ์ 

และออกแบบระบบ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต ์แวร ์  สามารถ 

ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ (Software  

E n g i n e e r )  นั ก ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ซ อ ฟ ต ์ แ ว ร ์  

นกัทดสอบระบบ นกับรูณาการระบบ นกัวเิคราะห์ระบบ 

นักออกแบบระบบ

2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปฏิบัติ

งานเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเทคโนโลยี

สารสนเทศ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นักวิ เคราะห ์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ  

นักพัฒนาระบบ นักพัฒนาเว็บไซต์

คณะหนึ่งในห้าของประเทศ ที่มุ่งสร้างอารยธรรม

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อน EEC และภาคตะวันออก

โทรศพัท์  0-3810-3096   
โทรสาร  0-3839-3245   
เว็บไซต์  www.informatics

.buu.ac.th

คณะวิทยาการ
สารสนเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ
www.informatics.buu.ac.th
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โทรศพัท์  0-3810-2222
ต่อ 3328, 3314, 3313      

โทรสาร  0-3874-5806     
เว็บไซต์  www.eng.buu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถปฏิบัติงาน 

ที่ เ กี่ ย วข ้ อ งกั บการบริ ห ารจั ดการกระบวนการผลิ ต 

การ เพิ่ ม ผลผ ลิต  การออกแบบจั ดวา งสายการผลิ ต 

ในโรงงานอตุสาหกรรม การออกแบบผลติภัณฑ์ให้เหมาะสมกบั

การอปุโภคบรโิภค การวเิคราะห์ต้นทนุลากรบรหิารจดัการด้าน

การเงิน รวมถึงการจัดการองค์กร

2 .2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สามารถปฏิบั ติ งาน

ที่ เ ก่ี ย ว ข ้ อ ง กั บก า รออกแบบอาคา ร  สิ่ ง ปลู ก ส ร ้ า ง  

การควบคุมและบริหารงานก ่อสร ้าง การสำารวจและ

บริหารงานด ้านแหล ่งนำ้าและอุทกวิทยา การออกแบบ

ระบบการขนส ่ งและจราจร การออกแบบวิ เคราะห ์ 

ทางธรณีเทคนิค การออกแบบ ซ่อมแซมหรือเสริมกำาลังอาคาร

เพื่อป้องกันภัยพิบัติ

2 .3  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล สามารถปฏิบัต ิ

งานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ผลิต ติดตั้งและควบคุมการ

ทำางานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ 

การออกแบบวิเคราะห์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุณหพลศาสตร์ 

เช่น อุตสาหกรรมการทำาความเย็นและการปรับอากาศ รวมถึง

การจัดการด้านพลังงาน

มุ่งพัฒนาศกัยภาพของนิสิต ให้มีคุณภาพ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
และเป็นที่พึ่งของสังคมโดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว

ระดับปริญญาโท
1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ

ระดับปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
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2.4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สามารถปฏิบัติงาน

ที่ เกี่ยวข ้องกับการวางแผน ควบคุม และพัฒนา

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต ่างๆ ควบคุม 

ความปลอดภัยในโรงงาน ควบคุมและกำาจัดของเสีย 

จากกระบวนการผลิต

2.5 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถปฏิบัติงาน 

ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ ติดต้ัง และซ่อมบำารุง

ระบบการผลิต ไฟฟ ้ า  ระบบสื่ อสารและระบบ

โครงการโทรคมนาคม ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด  

ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโครงข่าย รวมถึงการ

ออกแบบ ผลิต และประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

2.6 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สามารถปฏิบัติงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านวัสดุ ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ

ที่เหมาะสม การผลิตและพัฒนาการผลิต สามารถ

ออกแบบโครงสร้างผลติภณัฑ์และออกแบบกระบวนการ

ท่ีสืบเนื่องกับการผลิตระดับอุตสาหกรรม สามารถ

ทำางานในด้านการตรวจสอบคณุภาพวสัดแุละผลติภณัฑ์ 

สามารถหาแนวทางในการดแูลบำารงุรกัษาและซ่อมบำารงุ

2.7 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สามารถปฏิบัติ

งานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบบำาบัดของเสีย 

ประเภทต ่ างๆ การออกแบบระบบนำ้ าประปา  

การติดตามและควบคุมระบบบำาบัดมลพิษด้านต่างๆ 

การจัดการสิ่งแวดล้อม

2.8 สาขาวชิาวศิวกรรมระบบสมองกลฝังตวั สามารถ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการออกแบบระบบทั้งงานด้าน

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การออกแบบผลิตภัณฑ ์

หรอืระบบตามความต้องการของอตุสาหกรรม หรอืการา

ระบบอัจฉริยะต่างๆ ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ 



เป็นเลิศวิชาการ สานสร้างศิลปกรรม เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำาสากล

คณะศิลปกรรมศาสตร์
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 - สาขาวิชาจิตรกรรม

 - สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย

 - สาขาวิชานิเทศศิลป์ 

 - สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

 - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ระดับปริญญาโท
1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 - สาขาวิชาการบริหารศิลปะ

 และวัฒนธรรม 

2. ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

 - สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

ระดับปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 - สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

 - สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

2.1 สาขาวชิาจิตรกรรม สามารถปฏบิตังิานเป็นศลิปิน 

บุคลากรทางการศึกษา ด้านการบันเทิง การโฆษณา 

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์

2.2 สาขาวชิากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมเีดยี สามารถ

ปฏิบัติงานเป็นศิลปิน นักออกแบบ ด้านอุตสาหกรรม

ภาพยนตร ์  งานโฆษณา งานกราฟ ิกอาร ์ตและ 

กราฟิกมีเดีย การพิมพ์ภาพ งานโรงพิมพ์

2.3 สาขาวิชานิ เทศศิลป ์  สามารถปฏิบัติงาน 

เป็นศิลปิน นักออกแบบสร้างสรรค์ กราฟิกดีไซน์เนอร ์

นักออกแบบโฆษณา นักออกแบบคอมพิวเตอร ์  

นักสร้างภาพเคลื่อนไหว นักออกแบบโมเดล 3 มิติ  

นักออกแบบสื่ อทางโทรทัศน ์  นักออกแบบสื่ อ 

ทางมัลติมีเดีย

2.4 สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ สามารถปฏิบัติงาน

เป็นศิลปิน นักออกแบบ งานเซรามิกส์

2.5 สาขาวชิาการออกแบบผลติภณัฑ์ สามารถปฏิบตัิ

งานนกัออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าของกจิการสตดูโิอ ดไีซน์ 

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.6 สาขาวชิาดนตรแีละการแสดง สามารถปฏบิตังิาน

เป็นศิลปิน นักดนตรี นักแสดง ครูสอนดนตรี นาฏศิลป์

และการแสดง นักเต้น นักออกแบบท่าเต้น ผู้กำากับ 

การแสดง นักเขียนบทละคร ครีเอทีฟ โปรดิวเซอร์

โทรศพัท์  0-3810-2510 ต่อ 106    
โทรสาร  0-3839-1042  
เว็บไซต์  http://fineart.buu.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์



หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) (5 ปี)
 - สาขาวิชาภาษาจีน 

2. การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) (4 ปี)
 - สาขาวิชาศิลปศึกษา - สาขาวิชาชีววิทยา
 - สาขาวิชาเคมี - สาขาวิชาการศึกษา
 ปฐมวัย

 - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 - สาขาวิชาพลศึกษา - สาขาวิชาฟิสิกส์
 - สาขาวิชาเทคโนโลยี - สาขาวิชาเทคโนโลยี
  การศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา

ระดับปริญญาโท
1. การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 
 - สาขาวิชาการบริหาร - สาขาวิชาการ

 การศึกษา สอนคณิตศาสตร์

 - สาขาวิชาเทคโนโลยี - สาขาวิชาหลักสูตร
 การศึกษา และการสอน

 - สาขาวิชาการศึกษา - สาขาวิชาการ
 และพัฒนาสังคม สอนวิทยาศาสตร์

 - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 เป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 - สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
 - สาขาวิชาวิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา 

 - สาขาวิชาสมอง จิตใจ และการเรียนรู้
3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
 - สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ระดับปริญญาเอก
1. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 - สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  

 - สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 - สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
 (หลักสูตรนานาชาติ)
 - สาขาวิชาการศึกษาและการ
 พัฒนาสังคม 

ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

2.1 สาขาวิชาภาษาจีน สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
อาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาชีพอื่นๆ เช่น ล่าม นักแปล 
มัคคุเทศก์ พนักงานบริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับ
ภาษาจีน ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ Tutor

2.2 สาขาวิชาศิลปศึกษา สามารถปฏิบัติงานเป็นครู
และบุคลากรทางการศึกษาในถานศึกษาและอาชีพอื่น

คณะศึกษาศาสตร์
www.edu.buu.ac.th 
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วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐนำา้ใจ วินัยชัน้ครู ดูแลสุขภาพ

คณะศึกษาศาสตร์
โทรศัพท์  0-3810-2002,  2090   
โทรสาร 0-3839-1043   
เว็บไซต์ www.edu.buu.ac.th



คณะศึกษาศาสตร์
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2.3 สาขาวชิาชวีวทิยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นครู อาจารย์ ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพส่วนตัว

2.4 สาขาวิชาเคมี สามารถปฏิบตังิานเป็นครู อาจารย์ 
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักวิชาการศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานในหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพส่วนตัว

2.5 สาขาวชิาคณติศาสตร์ สามารถปฏิบัตงิานเป็นครู 
อาจารย์ ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศึกษา นกัวิชาการ
ศึกษา บุคลากรทางการศึกษา พนักงานในหน่วยงาน 
ของรัฐและเอกชน ประกอบอาชีพส่วนตัว

2.6 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สามารถปฏิบัติงาน
เป็นครรูะดบัปฐมวยั นกัวชิาการศกึษา บคุลากรทางการ
ศกึษา พนกังานในหน่วยงานของรฐัและเอกชน ประกอบ
อาชีพส่วนตัว

2.7 สาขาวชิาดนตรีศกึษา สามารถปฏิบัตงิานเก่ียวกับ 
อาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา 
และมั ธยมศึกษา  นั กวิ ชาการศึ กษา  บุคลากร 
ทางการศกึษา นกัวชิาการวฒันธรรมทางด้านดนตรไีทย 
สภาวฒันธรรมจงัหวดั และประกอบอาชพีธรุกจิส่วนตวั 
เช่น โรงเรียนสอนดนตรีและนาฏศิลป์ ธุรกิจประกอบ
การค้าเคร่ืองดนตรหีรอือปุกรณ์การแสดงนาฏศลิป์ ฯลฯ

2.8 สาขาวิชาพลศึกษา สามารถปฏิบั ติงาน 
เป็นครูสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานในหน่วยงานองค์กรกีฬาของรัฐและเอกชน

2.9 สาขาวิชาฟิสิกส์ สามารถปฏิบัติงานเป็นครู 
อาจารย์ ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศึกษา นกัวชิาการ
ศึกษา บุคลากรทางการศึกษา พนักงานในหน่วยงาน 
ของรัฐและเอกชน ประกอบอาชีพส่วนตัว

2.10 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สามารถปฏิบัติ
งานเป็นนักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทำาหน้าที ่
ในด้านเทคโนโลยีการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การ
ผลิต การพัฒนา การจดัการ และการประเมินทัง้การศกึษา 
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยได้ และอาชีพ
อิสระเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต การพัฒนา  
การจัดการ และการประเมินด้านเทคโนโลยีการศึกษา

2.11 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอน นักวิชาการการศึกษา  
ช ่างปฏิบัติ เทคโนโลยี นักเทคนิคเชิงปฏิบัติการ  
นักฝ ึกอบรม การจัดการฝ ึกอบรมด ้านเทคนิค  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประกอบอาชีพอิสระ



 หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

และความปลอดภัย
- สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ระดับปริญญาโท
1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

ระดับปริญญาเอก
1. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์
www.ph.buu.ac.th 
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เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ รู้คิด รู้ลึก นำากระแสเทคโนโลยี
สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม ชีน้ำาสังคม 

ผสมผสานการปฏิบัติเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน

โทรศพัท์  0-3810-2745 
โทรสาร  0-3839-0041       
เว็บไซต์  www.ph.buu.ac.th

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์



คณะสาธารณสุขศาสตร์
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ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

2.1 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถปฏิบัติ
งานเก่ียวกับการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนที่เกี่ยวกับอนามัยและสิ่งแวดล้อม วินิจฉัยปัญหา
และวางแผนแก้ไขปัญหา ติดตามนิเทศและประเมินผล 
ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้บริการด้านอนามัย 
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและหน่วยงาน ประเมินผล
งานการวจิยัและพฒันางานด้านอนามยัสิง่แวดล้อมและ
ด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน

2 .2  สาขาวิ ชาสุ ขศาสตร ์ อุ ตสาหกรรมและ 
ความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่ง
เสริม ป้องกัน ตรวจตราสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ในการทำางาน คาดการณ์ ตระหนัก ประเมินและ
ควบคุมอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมการทำางานและ 
สภาพการทำางาน

2.3 สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ
และพฤตกิรรมสขุภาพ ตลอดจนปลกูฝังและปรับเปลีย่น
พฤติกรรม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
วางแผน ดำาเนินการ และการประเมินผลทางสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข วิจัยและ
พัฒนางานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพสำาหรับงาน
ด้านสาธารณสุข

2.4 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน สามารถ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและ
จัดการปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่น ประเมินผลและ
วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการจัดการปัญหาสาธารณสุข 
พัฒนาเครือข่ายการจัดการปัญหาสาธารณสุข เป็นที่
ปรึกษาหน่วยงานทางด้านสุขภาพ หรือเป็นผู้ประเมิน
สภาวะสุขภาพชุมชน หรือนักวิจัยทางด้านสุขภาพ  
ส่ิงแวดล้อม เจ้าหน้าที่บริหารงานด้านสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อม
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คณะดนตรี
และการแสดง

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ)

 - สาขาวิชาดนตรี มี 2 สาขาวิชาเอก ดังนี้

  1) วิชาเอกดนตรีไทย 2) วิชาเอกดนตรีสากล

 - สาขาวิชาศิลปะการแสดง มี 2 สาขาวิชาเอก ดังนี้

 1) วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำากับลีลา 

 2) วิชาเอกศิลปะการละคร

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)

 - สาขาวชิาการจัดการผลิตสือ่และวฒันธรรมสร้างสรรค์

ระดับปริญญาโท
1. ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม)

 - สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

2 .  ลักษณะอาชีพ เ มื่ อสำ า เร็จการศึกษา ( เฉพาะ 

ระดับปริญญาตรี)

 2.1 สาขาวิชาดนตรี ประกอบอาชีพศิลปิน นัก

ดนตรี ธุรกิจทางดนตรี ครูสอนดนตรี นักวิชาการทางดนตรี  

ประกอบอาชีพส่วนตัวโดยใช้ทักษะความสามารถความคิด 

สร้างสรรค์และการประยุกต์จากความรู ้ทางด้านดนตรี  

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 2.2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประกอบอาชีพ 

นักสร ้างสรรค ์ด ้านศิลปะการแสดง ศิลป ิน นักแสดง  

นักออกแบบท่าเต้น นักเต้น ผู้กำากับการแสดง นักเขียนบท

ละคร ครูสอนนาฏศิลป์และการแสดง ในโรงเรียนเอกชน

ตามมาตรา 15(2) (โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่ได ้รับอนุมัติ

จากกระทรวงศึกษาธิการ และจัดเป็นรูปแบบการศึกษา  

นอกระบบโรงเรยีน) ครเีอทฟี โปรดวิเซอร์ นกัจัดกระบวนการ 

ประกอบอาชีพส่วนตัว โดยใช้ทักษะความสามารถ ความคิด

สร้างสรรค์และการประยุกต์จากวัฒนธรรมไทย

2.3 สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์สามารถประกอบอาชีพเป็น

1. ผู้อำานวยการผลิตดนตรี การแสดงสด ละคร รายการ

หรืองานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ 

2. ผู้จัดการกองถ่ายละคร ภาพยนตร์และรายการ

3. ผู้จัดการศิลปิน 

4. ผู้จัดการโรงละครและพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 

5.ผู้บริหารโครงการอีเวนต์และโครงการด้านวัฒนธรรม

สร้างสรรค์ 

6 .  นักพัฒนาผลิตภัณฑ ์ดนตรี  การแสดงและสื่ อ 

จากวัฒนธรรม

7. นักจัดการและพัฒนาเนื้อหาในสื่อ 

8. ผู้ประสานงานกองถ่ายละคร ภาพยนตร์และรายการ

9.  ผู ้ประสานงานการผลิตการแสดงสด อี เวนต ์ 

และโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์

สร้างและพัฒนาบัณฑิตด้านดนตรีและการแสดง 
บนรากวิถีไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
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คณะสหเวชศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 - สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
 - สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
 - สาขาวิชากายภาพบำาบัด
 - สาขาวิชาโภชนบำาบัดและการกำาหนดอาหาร

ระดับปริญญาโท
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระดับปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
2.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สามารถประกอบ

อาชีพ เป ็นผู ้ ประกอบวิชาชีพนัก เทคนิคการแพทย  ์
ประจำาห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาล
ข อ ง รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น  ศู น ย ์ แ ล็ ป ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร  
ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห ้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย ์  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
นั ก วิ จั ยหรื อนั กวิ เ คราะห ์ที่ ใช ้ เ ทค โน โลยีทางห ้ อ ง 
ปฏิบัติการ ผู ้ปฏิบัติงานด้านเคร่ืองมือห้องปฏิบัติการ 
ท า ง ก า ร แ พ ท ย ์  ผู ้ แ ท น ป ร ะ จำ า บ ริ ษั ท จำ า ห น ่ า ย 
/ผลิต นำ้ายา และเครื่องมือทางการแพทย์ นักวิชาการทาง
สาธารณสุขผู้ให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพ ผู้ตรวจประเมินด้าน
มาตรฐานเทคนิคการแพทย์

2.2 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพ 
เ ป ็ น ผู ้ ช ่ ว ย นั ก วิ จั ย  นั ก วิ ท ย า ศ า สต ร ์ ก า ร แพ ทย ์  
นักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สถาน
ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน พนักงานจำาหน่ายเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์

2 . 3  สาขาวิ ช าพยาธิ วิ ทยากาย วิภาค  สามารถ 
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ เ กี่ ย ว กั บ เ ซ ล ล ์ พ ย า ธิ วิ ท ย า แ ล ะ 
ศัลยพยาธิวิทยา เช่น นักพยาธิวิทยากายวิภาค ผู้ตรวจคัด
กรองทางเซลล์พยาธิวิทยา นักวิทยาศาสตร์กลุ่มงานพยาธิ
วิทยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์กลุ่มงานพยาธิวิทยา ผู้ช่วย
ทางนิติพยาธิวิทยา ผู้ช่วยวิจัยทางพยาธิวิทยา เป็นต้น

2.4 สาขาวิชากายภาพบำาบัด สามารถประกอบอาชีพ
เป็นนักกายภาพบำาบัดในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ 
(ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) นักกายภาพบำาบัดประจำาทีม 
หรือสโมสรกีฬา นักกายภาพบำาบัดประจำาโรงเรียน 
ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ  แ ล ะ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร อื่ น ๆ  
ประกอบอาชีพอิสระด้านกายภาพบำาบัดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก

2.5 สาขาวิชาโภชนบำาบัดและการกำาหนดอาหาร 
สามารถประกอบอาชีพเป ็นนักโภชนการ นักกำาหนด
อาหารประจำ า โร งพยาบาลและสถานประกอบกา
รอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิจัยทางด้านโภชนการ 
ในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ผู้ประกอบการด้านอาหาร โภชนาการ ในสถานส่งเสริม 
สุขภาพและความงาม ท่ีปรึกษาทางด้านโภชนบำาบัด การ
กำาหนดอาหาร

LOVE Healthy and Harmony ใฝ่รู้ ตรงต่อเวลา
 มีจิตอาสา รักษ์สิง่แวดล้อม รักษ์สุขภาพ

 เป็นหนึ่งเดียวกัน ท่ามกลางศาสตร์ที่หลากหลาย
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วิทยาลัยนานาชาติ

Bring the world to BUUIC, Take BUUIC to the world

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

 - สาขาวิชาการจัดการการบริการ

 และการท่องเที่ยวนานาชาติ

 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  

 - กลุ่มวิชาการตลาด

 - กลุ่มวิชาการเงิน   

 - กลุ่มการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

 - สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร มี 2 กลุ่มวิชา คือ 

1) กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสาร

 เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2) กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ

3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 - สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ

ความรู้ความสามารถของบัณฑิต
และลักษณะเด่นของหลักสูตร

2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สามารถปฏิบัติ

งานในองค์กรของรัฐและเอกชน มีความสามารถพิเศษ 

ด้านภาษา ทำางานในองค์กรระหว่างประเทศ งานบรหิาร 

การบริการในโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ  

การเงินการธนาคาร ระบบโลจิสติกส์ งานด้าน IT

2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สามารถปฏิบัติ

งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประสานงาน 

การประชาสัมพันธ์ ล่าม

2 .3  สาขาวิชานิ เทศศิลป ์และการออกแบบ 

สามารถปฏิบัติงานด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ  ์

และสือ่สิง่พมิพ์ต่างๆ การออกแบบงานศิลป์ และกราฟิก

ดีไซเนอร์
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รอบรู้วิชาการ ช� านาญปฏิบัติ 
ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

- สาขาวิชาปญญาประดิษฐประยุกตและ

  เทคโนโลยีอัจฉริยะ

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 2 กลุ่มวิชา

1) กลุ่มวิชาการตลาด

2) กลุ่มวิชาการเงิน

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และการค้าชายแดน

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจ

โทรศพัท์  0-3931-0000 ต่อ 1609-11 
โทรสาร  0-3931-0128 
เว็บไซต์  http://scia.chanthaburi
 .buu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์  
วิทยาเขตจันทบุรี
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ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ

ปฏิ บั ติงานด ้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จัดการเพื่อสนับสนุนและให้บริการระบบสารสนเทศ  

ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล เครือข่าย  

ความปลอดภัยเครือข ่าย และอินเตอร ์เน็ต เช ่น  

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย 

นักพัฒนาเว็บไซต์ และนักวิชาชีพในสถานประกอบการ

ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สามารถ

ปฏิบัติงานด้านการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร  

เป็นนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ในองค์กรภาครัฐและเอกชน 

ประกอบธุรกิจทางด้านการเกษตร หรือเป็นพนักงาน

บริษัทท่ีประกอบธุรกิจการเกษตร เป ็นต ้น และ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  

สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันการศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศ

2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

2.3.1 กลุ ่มวิชาการตลาด สามารถปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานขาย นกัวางแผนการตลาด นกัโฆษณาหรอื

ประชาสัมพันธ์ นักวิจัยตลาด นักบริหารผลิตภัณฑ์ 

และตราสินค้า นักบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

2.3.2 กลุ่มวิชาการเงิน สามารถปฏิบัติงานเป็น 

เจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน วิเคราะห์หลักทรัพย์ การ

วางแผนและจัดการการเงิน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ 

ของโครงการลงทุน สินเชื่อ การประกันภัย การเงิน

ระหว่างประเทศ การจัดการความเสี่ยง

2.4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้า

ชายแดน สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการโลจิสติ

กส์และด้านการจัดการการค้าชายแดนหรือการค้า

ระหว่างประเทศ เช่น ทำาหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต 

การควบคุมวัตถุดิบ การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า 

การขนส่ง การกระจายสนิค้าระหว่างประเทศ การส่งออก 

การนำาเข้า การขายต่างประเทศ การตลาดต่างประเทศ 

การประสานงานต่างประเทศในองค์การท้ังภาครัฐ 

และเอกชน และการประกอบธุรกิจส่วนตัว

2.5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง

ธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานเป็นพนักงานบริษัท พนักงาน

องค์กรระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และการ

ธนาคาร และหน่วยงานในภาครัฐที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ 

ในงานธุรกิจต่างๆ นักแปล
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

- สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

 2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

- สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
2.1 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถ

ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์วิจัยอัญมณีและเครื่อง

ประดับได ้ ท้ังในภาครัฐและเอกชน เช ่น นักวิจัย  

นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อัญมณี

ในถาบันวิจัยและหน่วยงานอื่นๆ เป็นผู้ควบคุมการผลิต

อญัมณแีละเครือ่งประดบั ผูบ้รหิารการผลติอญัมณแีละ

เครื่องประดับ ผู้ประกอบการอาชีพอิสระด้านการค้า 

อัญมณีและเครื่องประดับ และสามารถศึกษาต่อ 

ในระดับที่สูงขึ้น 

2.2 สาขาวชิาธรุกิจอัญมณแีละเคร่ืองประดบั สามารถ

ปฏบิตังิานด้านธรุกจิอญัมณแีละเครือ่งประดบั เจ้าหน้าที ่

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชี  

ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายผลิต 

และฝ่ายจัดซื้อ และสามารถเป็นผู้ประกอบการอาชีพ

อิสระด้านการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

2.3 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ สามารถ

ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องประดับได้ท้ังภาครัฐ

และเอกชน นักออกแบบเครือ่งประดับหรือดีไซน์เนอร์ 

ทั้ ง ว าดมื อและคอมพิ ว เตอร ์ สำ าหรั บออกแบบ 

เครื่องประดับ และสามารถเป ็นผู ้ประกอบการ 

หรือประกอบอาชีพอิสระด้านการค้าอัญมณีและ 

เครื่องประดับ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

โทรศพัท์  0-3931-0000 ต่อ 1609-11 
โทรสาร  0-3931-0128 
เว็บไซต์  http://gems.chanthaburi
 .buu.ac.th

คณะอัญมณี  
วิทยาเขตจันทบุรี

SMART GEMS : ความรู้เป็นเลิศทางอัญมณีและเครื่องประดับ ควบคู่จรรยาบรรณ
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คณะเทคโนโลยี
ทางทะเล  
วิทยาเขตจันทบุรี
โทรศพัท์  -3931-0000 ต่อ 1609-11 
โทรสาร  0-3931-0128 
เว็บไซต์  http://marine
 .chanthaburi
 .buu.ac.th

เรียนรู้  คู่ปฏิบัติจริง

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล

ระดับปริญญาโท
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล

ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล สามารถปฏิบัติ

งานด้านการวิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าและการ

ปรับปรุงพันธุ ์สัตว ์นำ้ า  การประเมินผลกระทบ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และ

เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้าน

การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมทางทะเล และเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางทะเล
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โทรศพัท์  0-3726-1560 
โทรสาร  0-3726-1801   
เว็บไซต์  http://sciso.sakaeo
 .buu.ac.th/sciso

คณะวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
วิทยาเขตสระแก้ว

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้า

ชายแดน

2. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 - สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 และนวัตกรรมทางธุรกิจ

 - สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
2.1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สามารถ

ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการ

บริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย ์และองค์การ  

การวางแผนอตัรากำาลงัคน การสรรหาคดัเลอืกบคุลากร 

และการดูแลบุคลากร การฝึกอบรม การพัฒนาบคุลากร 

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ รู้คิด รู้ลึก นำากระแสเทคโนโลยี
S  :  Strength  สรรค์สร้างสังคมให้เข้มแข็ง
C  :  Competency  พัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ
I  :  Indochina Gateway เสริมศักยภาพชุมชนให้เป็นประตูสู่อินโดจีน
S  :  Self-Devotion สร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาส่วนรวม
O :  Opportunity เปิดโอกาสทางการศึกษาสำาหรับทุกคน

SCISO - Faculty of Science and Social Sciences
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และการพฒันาองค์การ การบรหิารด้านแรงงานสมัพันธ์

ในองค์การ หรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้า

ชายแดน สามารถปฏิบั ติ ง านด ้ านการ จัดการ 

การค้าชายแดน หรือการค้าระหว่างประเทศ เช่นหน้าที่

ที่เกี่ยวกับการส่งออก การนำาเข้า การจัดซ้ือหรือจัดหา

ต่างประเทศ การขายต่างประเทศ การตลาดต่างประเทศ  

การประสานงานต่างประเทศ ทำางานทางด้านการจัดการ

โลจสิตกิส์ เช่น หน้าทีที่เ่กีย่วข้องกับการผลติ การควบคมุ

วัตถุดิบ การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดการ

ขนส่ง การกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ในองค์กร 

ทัง้ภาครฐัและเอกชน หรอืประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

2.3 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป สามารถปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานทัง้ภาครฐั องค์กรปกครองท้องถิน่และภาค

เอกชน เช่น นกับรหิารและนกัปกครองส่วนราชการต่าง ๆ  

นักวิชาการ ข้าราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

หรือดำาเนนิงานทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจัดการ การบรหิาร

งานบุคคล เป็นต้น

2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ทางธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานเป ็นนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบงานสารสนเทศ นักพัฒนาระบบ ผู้ดูแล

ระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย ผู้จัดการโครงการ

สารสนเทศ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู ้จัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือวิชาชีพที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นต้น

2.5 สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมได้ทั้งภาครัฐ เช่น กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 

ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน เช่น 

บรษิทัทีป่รกึษาด้านสิง่แวดล้อม โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพในองค์กรอิสระ
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โทรศพัท์  0-3726-1559-60
โทรสาร  0-3726-1801 
เว็บไซต์  http://agri-tech.sakaeo
 .buu.ac.th

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
วิทยาเขตสระแก้ว

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มี 2 กลุ่ม วิชา ดังนี้

 1) กลุ่มพืชศาสตร์

 2) กลุ่มสัตวศาสตร์

 - สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 การเกษตร

ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
2.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

2.1.1 กลุ่มพืชศาสตร์ สามารถศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท-เอก ในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ประยกุต์ รบัราชการในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบั

ด้านเกษตร เป็นอาจารย์ นักวิจัยในสถาบันการศึกษา

ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจด้านการเกษตร 

พนักงานบริษัทด้านธุรกิจการเกษตร เช่น ฟาร์ม สวน 

ไร่ โรงงาน ฯลฯ หรือเป็นพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจการเกษตร

รอบรู้ สู้งาน ซ่ือสัตย์ เช่ือมโยงภูมิปัญญา เพิม่คุณค่าด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีเกษตรสากล



คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th
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2.1.2 กลุ่มสัตวศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพในกรม

ปศสุตัว์ สถาบนัวิจยัทางด้านการเกษตรต่างๆ นกัวิทยาศาสตร์

ประจำาห้องปฏิบัติการทางด้านสัตว์ สัตวบาลประจำาฟาร์ม  

นักวิชาการทางด้านอาหารสัตว์ พนักงานขายอาหารสัตว์หรือ

วัตถุดิบอาหารสัตว์ พนักงานในบริษัทผลิตเนื้อสัตว์หรือบริษัท

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พนักงานขายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ 

เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ประกอบอาชีพส่วนตัว 

ในการทำาฟาร์มสัตว์ ศึกษาต่อในสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

หรือสัตวศาสตร์ หรือสาขาด้านการเกษตร สาขาการปรับปรุง

พันธุ์สัตว์ หรือด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

เช่น สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สาขาพันธุวิศวกรรม  

สาขาสัตววิทยา เป็นต้น

2.2 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร 

สามารถปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา

ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วกบัอาหาร กึง่อาหา และไม่ใช่อาหาร ตลอดจน 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม นอกจากนี้

ยังสามารถประกอบอาชีพในตำาแหน่งอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น  

ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการควบคุมและประกันคุณภาพ การตลาด 

เป็นต้น ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน อีกท้ังยังสามารถ

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร



หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 - สาขาวิชาการจัดการ

ลักษณะอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
สามารถทำางานได้ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน 

โดยตำาแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นักบริหารฝ่าย

ต่าง ๆ ขององค์กร นักจัดระบบการปฏิบัติงานของ

องค์กร นักควบคุมคุณภาพภายในองค์กร นักวางแผน

เชิงธุรกิจการตลาด การค้า การลงทุน เป็นนักโฆษณา 

นักประชาสัมพันธ์ นักวิจัยด้านการตลาด นักบริหาร

ผลติภัณฑ์ นกับรหิารความสมัพนัธ์ลกูค้าเพือ่การพฒันา

ให้กบัองค์กร เป็นต้น สามารถบรหิารจัดการด้านการค้า 

การลงทนุระหว่างประเทศ พร้อมรบัมอืสามารถวางแผน

และแก้ปัญหาด้านการพาณชิย์และบรหิารธรุกิจได้อย่าง

เป็นระบบ เพื่อปฏิบัติงานภายในองค์กรทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ และเป็นผู้ประกอบธุรกิจ หรือเป็น

เจ้าของธุรกิจในอนาคต เป็นต้น

โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”
http://cbs.buu.ac.th
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โครงการจัดตั้ง
“คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ”
วิทยาเขตสระแก้ว
โทรศพัท์  0-3810-2991-159   
โทรสาร  0-3839-2024   
เว็บไซต์  http://cbs.buu.ac.th

Think Global Local Action คิดในระดับโลกเช่ือมโยงสู่ระดับท้องถิน่



วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
www.rmcs.buu.ac.th
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาโท

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 - สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี

 ทางวิทยาการปัญญา

 - สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

ระดับปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 - สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี

 ทางวิทยาการปัญญา

 - สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

คิดก้าวหน้า  (PROACTIVE)

Powerful เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง
Realistic ทำาได้จริง
Optimistic มองโลกในแง่ดี
Alert กระฉับกระเฉง
Creative มีความคิดสร้างสรรค์
Thriving มีความเจริญงอกงาม
Innovative สร้างนวัตกรรม
Valuable มีคุณค่า
Ethical มีจริยธรรม

โทรศพัท์  0-3810-2078 
โทรสาร  0-3839-3484     
เว็บไซต์  www.rmcs.buu.ac.th

วิทยาลัย
วิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา



ความรู้ความสามารถของมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตและลักษณะเด่นของหลักสูตร

2 . 1  ส า ข า วิ ช า ก า ร วั ด แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 

ทางวิทยาการปัญญา เน้นการบูรณาการศาสตร์กับ

ทุกสาขาวิชา สร้างมุมมองใหม่ในกระบวนการวัด 

และเทคโนโลยี มุ ่งผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

ทางด้านการวัดผลและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ประยุกต  ์

ได้กับทุกสาขาวิชา สามารถประกอบอาชีพเป็นอาจารย์

ในมหาวทิยาลยั ครใูนสถานศกึษา หัวหน้าโครงการวิจัย 

นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

วัดผล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการปัญญา

2.2 สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 

เน้นกระบวนการและทักษะ สามารถผลิตงานวิจัย 

สหวิทยาการ ท้ังวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์

สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เหมาะกับ

ผู ้วิจัยจากทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะวิทยาการปัญญา  

(Cognitive Science) มีลักษณะเป็นพหุสาขาวิชา 

(Multidisciplinary) สามารถประกอบอาชีพเป็น

อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ครูในสถานศึกษา หัวหน้า

โครงการวิจัย นักวิจัย ผู ้ช ่วยนักวิจัย นักวิชาการ  

ผู ้ เ ช่ียวชาญด ้านการวิจัยและสถิติ  ผู ้ เชี่ ยวชาญ 

ด้านวิทยาการปัญญา

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
www.rmcs.buu.ac.th
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วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
www.gspa.buu.ac.th
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เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ รู้คิด รู้ลึก นำากระแสเทคโนโลยี
สถาบันแห่งการวิจัยและวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์

เพื่ออนาคตของแผ่นดิน

วิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจ
โทรศพัท์  0-3810-2375, 
 082-541-1219 
โทรสาร  0-3874-5851 ต่อ 102 
เว็บไซต์  www.gspa.buu.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาโท

1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

ระดับปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 ความรู้ความสามารถของมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตและลักษณะเด่นของหลักสูตร

1. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษา

จากวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถความ

เช่ียวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มีความรับผิดชอบ

ต่อผลประโยชน์สาธารณะและสามารถสร้างและใช้

นวัตกรรมทางการบริหารได้

 2 .  ลักษณะเด ่นของหลักสูตรสะท ้อน

องค ์ความรู ้ ท่ี แสดงถึ งอั ต ลักษณ ์ของห ลัก สูตร

รัฐประศาสนศาสตร์ 5 องค์ความรู้ ได้แก่ (1) กลุ่มองค์

ความรูด้้านองค์การและการจดัการ (2) กลุ่มองค์ความรู้ 

ด้านนโยบายสาธารณะ (3) กลุ่มองค์ความรู้ด้านการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ (4) กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎี

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และ (5) กลุ่มองค์ความรู้ด้าน

การคลังและงบประมาณ
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาโท
1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (สำาหรับผู้บริหาร)

2. บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (บธ.ม.) (หลักสูตรนานาชาติ)

3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก

 - กลุ่มธุรกิจยุโรป

 - กลุ่มธุรกิจเอเชียตะวันออก

 - กลุ่มธุรกิจอาเซียน

4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการ

 พัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

5. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

 สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 

ระดับปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการ

 พัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะ

 ของมนุษย์

2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการ

 จัดการสาธารณะ

3. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) 

 (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรอบรมและบริการงานวิจัย
 - หลักสูตรระยะสั้น (Pocket MBA)

 - หลักสูตรระยะสั้น (Mini MBA in ASEAN)

 - หลักสูตรอบรมระยะสั้น Mini MBA เช่น 

 Mini EX-MBA/ Mini GBM/ Mini DBA/ 

 Mini Inter/ Mini PM/ Mini ACC 

 และ Mini OD

 - หลักสูตรอบรมระยะสั้น Micro MBA เช่น

 Micro GBM/ Micro DBA/ Micro Inter/ 

 Micro PM/ Micro ACC 

 และ Micro OD 

 - หลักสูตร อบรมหลักสูตรต่อเนื่อง 

 Potential MBA เช่น หลักสูตร นวัตกรรม

 และเทคโนโลยีการตลาด ในยุคดิจิทัล

 (Innotech Marketing)

 - หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน 

 และบัญชี เชิงกลยุทธ์สำาหรับผู้บริหาร 

 (Strategic Accounting and Financial 

 for Executives) 

โทรศพัท์  0-3810-2991-3
 0-3839-4900, 
 0-3839-20180-20  
โทรสาร  0-3839-2024   
เว็บไซต์  www.ex-mba.buu.ac.th

วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์

ความรู้ก้าวไกล  เครือข่ายก้าวหน้า 
ร่วมพัฒนาความยัง่ยืนสู่สากล
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- หลักสูตรอบรมการพัฒนาภาวะผู้นำาตาม

 ศาสตร์พระมหากษัตริย์ด้วยนวัตกรรม จิตอาสา

- รับจัดฝึกอบรมให้องค์การต่างๆ 

- รับทำาวิจัยและให้คำาปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ

ความรู้ความสามารถของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตและลักษณะเด่นของหลักสูตร
2.1 มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ จะมีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์

สังเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม เป็นนักบริหารมืออาชีพ และเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสำาเร็จ

2.2 ลักษณะเด่นของหลักสูตรหรือรายวิชาหลัก เน้นทักษะเชิงพาณิชยศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมุ่ง

เน้นในการนำาไปใช้งาน และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการทำางานได้จริง



หน่วยงาน
 ทีส่นบัสนนุการศกึษา

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

สถาบันวจิยั
วฒันธรรม
และศิลปะ

1

สถาบัน
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล

2

สำานัก
คอมพิวเตอร์3
สำานัก
บริการ
วิชาการ

4

สำานัก
หอสมุด5

ศูนย์เกาหลี
ศึกษา7

ศูนย์จีน
ศึกษา8

สถาบัน
ขงจื่อ9

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

10

ศูนย์อินโดจีน
ศึกษา11

ศูนย์สังคม
และสิ่งแวดล้อมศึกษา15

คลีนิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย12

สถาบันภาษา14

หอพัก16
สำานัก
พัฒนานวัตกรรม17

หน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ
และบ่มเพาะวิสาหกิจ
(TLO-UBI)

13

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสาระสนเทศ
ภาคตะวันออก (ศทอภอ.)

6

บัณฑิตวิทยาลัย18



BURAPHA
U N I V E R S I T Y

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 

โทร 0-3810-2222 โทรสาร 0-3839-0353
http://www.buu.ac.th, http://regservice.buu.ac.th

CHANTABURI
C A M P U S

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
เลขที่ 57 หมู่ 1 ถนนชลประทาน ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 

โทร 0-3931-0000 โทรสาร 0-3931-0128
http://www.chantaburi.buu.ac.th

SAKAEO
C A M P U S

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ถ.สุวรรณศร หมู่ 4 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 

โทร 0-3726-1802 โทรสาร 0-3726-1801
http://www.sakaeo.buu.ac.th

จัดทำาโดย งานรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
http://regservice.buu.ac.th




