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มหาวิทยาลัยบูรพา
BURAPHA UNIVERSITY

    ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยบูรพาได้พัฒนามาจากวิทยาลัย

วชิาการศึกษาบางแสน ซึง่สถาปนาเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 
พ.ศ.2498 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ต้ังอยู ่
ในส่วนภูมภิาคของประเทศ ต่อมาได้รบัการยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน 
ในปี พ.ศ.2517 ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็น 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ.2533 ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2551 
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ปรับเปลี่ยนเป็นหน่วยงานก�ากับ
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ.2550 ปัจจุบันมีนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาประมาณ 50,000 คน



ปณิธานของมหาวิทยาลัย
1. ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา ใฝ่หาความรู้และคุณธรรม
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. เป็นที่พึ่งพาทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้น�าแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออก

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ขุมปัญญาตะวันออก เพื่ออนาคตของแผ่นดิน

Wisdom of the East for the Future of the Nation

ปรัชญา
สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น�าสังคม

คำ ขวัญ
สุโข ปญฺญา ปฏิลาโภ. 
ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข



ลักษณะอาชีพเมื่อส�าเร็จการศึกษา (เฉพาะระดับ
ปริญญาตรี)

1) สาขาวิชาการบัญชี สามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ท�า
บัญชี ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู ้สอบบัญชีภาษีอากร  
นักวิเคราะห์ทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน และ 
นักวิชาชีพบัญชีในแขนงอื่น ๆ

2) สาขาวิชาการเงิน สามารถปฏิบัติงานเป็นนัก
วเิคราะห์ทางการเงนิ ท่ีปรกึษาทางการเงนิ ท�างานเกีย่วกบั
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักวิชาชีพทางการ
เงินในแขนงอื่น ๆ

3) สาขาวิชาการตลาด สามารถปฏิบัติงานตามสถาน
ประกอบการ ด้านผู้จัดการฝ่ายการตลาด นักวิจัยและ
พัฒนานักวิเคราะห์ นักออกแบบและพัฒนา ฝ่ายส่ือสาร
การตลาด ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ นักขาย พิธีกร 
วิทยากรในการฝึกอบรม ออกแบบและผลิตงานสื่อสารทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ อาจารย์
รวมถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว 

4) สาขาวชิาการจดัการ สามารถปฏบิตังิานในองค์กร
ภาครฐัและเอกชน ในงานท่ีเกีย่วข้องกบัการบริหารจดัการ
องค์การ การจัดระบบสายงาน สายการบังคับบัญชาและ
โครงสร้างองค์กร การท�าแผนธุรกิจ การวางแผนและ
วิเคราะห์โครงการ การวางแผนกลยุทธ์ และการก�าหนด
นโยบาย ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการส�านักงาน ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว เป็นต้น 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1.  บัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)
2.  บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)

• สาขาวิชาการเงิน  
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการจัดการ 
• สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
• สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
• สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
• สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ระดับปริญญาโท 
1.  บัญชีมหาบัณฑิต  (บช.ม.)
2.  การจัดการมหาบัณฑิต  (กจ.ม.)

• สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ

3.   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
ระดับปริญญาเอก

1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาวิชาการจัดการ

เรียนรู ้ด ้วยการปฏิบัติ  รู ้คิด  รู ้ ลึก  น�ากระแสเทคโนโลยี

04www.bbs.buu.ac.th
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โทรศัพท์  0-3810-2397 
0-3810-2371 

โทรสาร 0-3839-3264 
www.bbs.buu.ac.th

5) สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สามารถปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการธุรกิจการท่องเท่ียว การโรงแรม ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร การจดัเลีย้ง การจดังานประชมุ และนทิรรศการ 
กิจกรรมทั้งในระดับผู้ให้บริการ ผู้ปฎิบัติงานและผู้บริหาร 
อาชพีในธรุกจิทีพ่กัแรมประเภทต่าง ๆ  เช่น โรงแรม รสีอร์ท 
Condominium, Service apartment, Guest House 
หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านที่พักอาศัย อาชีพในธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โรงแรม ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร ร้านอาหาร Fast Food ธุรกิจอาหารไทยใน
ต่างประเทศ ธรุกิจอาหารส�าหรับสายการบนิ หรือประกอบ
ธุรกิจส่วนตวัด้านอาหารและเครือ่งดืม่ หรอือาชพีในธรุกจิ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่นบริษัทน�าเที่ยว ธุรกิจ
การขนส่ง ศนูย์รบัจองทีพ่กัและตัว๋เครือ่งบนิ ธรุกจิเรอืท่อง
เที่ยว ธุรกิจการจ�าหน่ายของที่ระลึก ธุรกิจจัดประชุมและ
นิทรรศการ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

6) สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว สามารถปฏิบัติ
งานตามสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวด้านการ
โรงแรม ด้านการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวท้ังภาครัฐ ภาค
เอกชน และรฐัวสิาหกจิ อาจารย์ รวมถงึการประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว  

7) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สามารถ
ปฏิบตังิานในองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน ในงานทีเ่กีย่วข้อง
กับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ 
การวางแผนอัตราก�าลงัคน การสรรหา และคัดเลอืกบคุลากร 
การอบรม การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค์การ  
การบริหารจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล  
การดแูลบคุลากร การบรหิารด้านแรงงานสมัพนัธ์ในองค์การ 
ผูบ้รหิารทรพัยากรมนษุย์ทัง้ระดบัต้น ระดบักลาง ระดบัสงู 
ผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

8) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถปฏิบัติ
งานในฝ่ายต่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ หรือธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ เช่น ธรุกจิการบนิ ธรุกจิท่องเท่ียว การน�า
เข้า-ส่งออก การขนส่งระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์ Shipping 
นักวิจัยธุรกิจระดับโลก ผู้บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
หน่วยงานภาครัฐ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐวิสาหกิจ 
นักวิชาการ อาจารย์ รวมถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว 
เป็นต้น 

05www.bbs.buu.ac.th
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คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
เสริมสร้าง ปญญา  พัฒนาการ แพทย์ แผน ไทย  ก้าวไกล สู ่ สากล

โทรศัพท์ 0-3810-2631   
โทรสาร 0-3810-2631 

http://thaimed.buu.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

 1.  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  (พทป.บ.)
• สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

2.  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  (พท.บ.)
• สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขา

วชิาการแพทย์แผนไทย สามารถสอบรบัใบประกอบโรค
ศิลปะการแพทย์แผนไทยประยุกต์และสาขาวิชาแพทย์
แผนไทย เพือ่ประกอบวิชาชพีส่วนตัว  ปฏบิตังิานในภาค
เอกชนและภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล สถานพยาบาลของรฐั มหาวิทยาลัย
ต่างๆ ศูนย์สขุภาพ สถานด�าเนนิการสปาเอกชน โรงแรม
ที่มีการด�าเนินการด้านสปา  เป็นต้น

06http://thaimed.buu.ac.th
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คณะดนตรีและการแสดง
สถาบันชั ้นน�าด้านดนตรี และการแสดง บนรากวิถีไทยสู ่สากล

โทรศัพท์ 0-3810-2566 ต่อ 103
โทรสาร 0-3874-5807
 http://mupa.buu.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

 1.  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศป.บ.)
• สาขาวิชาดนตรี

 - เอกดนตรีไทย
 - เอกดนตรีสากล
• สาขาวิชาศิลปะการแสดง

 - เอกนาฏศิลป์และการก�ากับลีลา
 - เอกศิลปะการละคร
ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

1) สาขาวิชาดนตรี สามารถปฏิบัติงานเป็นศิลปิน 
นักดนตรี ครสูอนดนตร ีนกัวชิาการทางดนตร ีประกอบ
อาชพีส่วนตวัโดยใช้ทักษะความสามารถความคดิสร้างสรรค์
และการประยุกต์จากความรู้ทางด้านดนตรี

2) สาขาวิชาศิลปะการแสดง สามารถปฏิบัติงาน
เป็นนกัสร้างสรรค์ด้านศลิปะการแสดง ศลิปิน นกัแสดง 
นักออกแบบท่าเต้น นักเต้น ผู้ก�ากับการแสดง นักเขียน
บทละคร ครูสอนนาฎศิลป์และการแสดงในโรงเรียน 
ครเีอทฟี โปรดวิเซอร์ นกัจดักระบวนการ ประกอบอาชพี
ส่วนตัวโดยใช้ทักษะความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์
และการประยุกต์จากวัฒนธรรมไทย

07
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08

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตร

1.  ผู้ช่วยพยาบาล
ระดับปริญญาตรี

1.  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (พย.บ.)
• หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท
1. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (พย.ม.)

• สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
• สาขาวิชาการผดุงครรภ์
• สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
• สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
• สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
• สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
• สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 

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

โทรศัพท์ 0-3810-2810 
0-3810-2845 

โทรสาร 0-3839-3476  
http://nurse.buu.ac.thคณะพยาบาลศาสตร์

 วิชาการ น�าสมัย  มั ่น ใน คุณธรรม  ก้าว น�า พร้อม สังคม  
ผสม ผสาน ความ เปน ไทย  มุ ่ง ไกล สู ่ สากล

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

• สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานด้าน
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลท้ังของรัฐบาลและเอกชน  
ในระดบัปฐมภมู ิ ทตุยิภมู ิ และตตยิภมู ิ รวมทัง้ในโรงงาน  
โรงเรียน  สถานประกอบการสุขภาพอื่น ๆ  และสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทั้งในประและต่างประเทศ  ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  
ปริญญาเอก  สาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

http://nurse.buu.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร
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คณะแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ 0-3810-3153
ต่อ 2315

โทรสาร 0-3838-6557  
www.med.buu.ac.th

สร้างบัณฑิตที่ เก ่ง  ดี  และมีความสุข

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  สามารถปฏิบัติงานด้าน

แพทย์เวชปฏิบัติทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

ระดับปริญญาโท
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)

• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

www.med.buu.ac.th
คณะแพทยศาสตร



โทรศัพท์  0-3810-2610 
โทรสาร 0-3810-2610  
www.pharm.buu.ac.thคณะเภสัชศาสตร์

มุ ่งสร้างความเปนเลิศทุกด้าน  มีอัตลักษณ์โดดเด่น  พัฒนาต่อเนื่อง  
เอื้ออาทรสังคม  ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1.  เภสัชศาสตรบัณฑิต  (ภ.บ.)
• หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
• หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

           (หลักสูตรนานาชาติ)
ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา  

หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ  สามารถ
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรในโรงพยาบาลและ
สถานบริการสาธารณสุข ร ้านขายยา 
หน่วยงานของรัฐด้านยา  ฯลฯ

010www.pharm.buu.ac.th
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คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
โทรศัพท์  0-3810-2328 ต่อ 11  
โทรสาร  0-3810-2328 ต่อ 11  

http://geo.buu.ac.th

ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อชุมชน

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
• สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มี 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 - กลุ่มภูมิศาสตร์ 
 - กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

ระดับปริญญาโท
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
• สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

ระดับปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา (เฉพาะระดับ
ปริญญาตรี)

สาขาวชิาภมิูสารสนเทศศาสตร์ สามารถปฏิบตังิาน
ได้หลากหลายตามหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น 
กรมอทุกวทิยา กรมทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมแผนที่ทหาร กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมอุทยานแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปา 
ส่วนภูมิภาค ในต�าแหน่ง เช่น นักภูมิศาสตร์ ช่วงส�ารวจ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อาจารย์ เป็นต้น

011http://geo.buu.ac.th
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร



โทรศัพท์ 0-3810-2336 
โทรสาร 0-3839-0355  

www.huso.buu.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สร้าง คุณค่า แห่ง สุนทรียภาพ  รอบรู ้ ว ิชาการ  เชิดชู คุณธรรม  ค้ �าจุน สังคม

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1.  นิเทศศาสตรบัณฑิต  (นศ.บ.)
2.  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)

• สาขาวิชาจิตวิทยา
3.  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
• สาขาวิชาประวัติศาสตร์
• สาขาวิชาภาษาเกาหลี   
• สาขาวิชาภาษาจีน
• สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น   
• สาขาวิชาภาษาไทย
• สาขาวิชา ภาษาไทย เพื่อ การ สื่อสาร ส�าหรับ  

ชาว ต่างประเทศ
• สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
• สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
• สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
• สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
• สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

4.  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  (ศ.บ.)

ระดับปริญญาโท 
1.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.)

• สาขาวิชาไทยศึกษา 
• สาขาวิชาภาษาไทย
• สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
• สาขาวิชาปรัชญา

2.  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  (นศ.ม.)
• สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
• สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

ระดับปริญญาเอก
1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)

• สาขาวิชาไทยศึกษา
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ลักษณะอาชีพเมื่อส�าเร็จการศึกษา (เฉพาะระดับ
ปริญญาตรี)

1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สามารถปฏิบัติงาน 
ด้านโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด นักวิจัย 
ผู ้อ�านวยการสร้าง นักวิเคราะห์และวางแผน พิธีกร 
นักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ นักแสดง ผู้ก�ากับ นักข่าว  
ช่างภาพ

2) สาขาวิชาจิตวิทยา สามารถปฏิบัติงานด้านงาน
ทรัพยากรบุคคล งานฝ่ายบุคคล การฝึกอบรม พัฒนา
องค์การและบุคลากร งานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ การ
เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาองค์การ 

3) สาขาวชิาการพัฒนาชมุชน สามารถปฏิบตังิานด้าน
นักวิจัย นักวิชาการ นักการพัฒนาชุมชน / สังคม / 
สังคมสงเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารและผู้น�าด้านการ
บริการสังคมทั้งในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

4) สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน 
สามารถปฏิบัติงานเป็นล่าม นักแปล อาจารย์ สจ๊วต 
แอร์โฮสเตส พนักงานบริษัท 

5) สาขาวชิาภาษาไทย และภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร
ส�าหรับชาวต่างประเทศ สามารถปฏิบัติงานด้านการสอน
ภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ เลขานุการ นักเขียนบทละคร 
นักวิจารณ์คอลัมนิสต์ ฝ่ายพิสูจน์อักษรหรือ นักวิชาการ 
ประจ�าส�านักพิมพ์

6) สาขาวชิาภาษาอังกฤษ และภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการ
สือ่สาร สามารถปฏบิตังิานด้านนกัเจรจา นกัธรุกิจ ผูน้�าเสนอ 
(Presenter) พิธีกร ครู / อาจารย์ สอนภาษาอังกฤษ นัก
แปลงาน นกัวจิยั ผูส้ร้างงานโฆษณา นกัประชาสมัพนัธ์ นกั
หนังสือพิมพ์ บรรณาธิการและมัคคุเทศก์ พนักงานสาย
การบิน

7) สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา สามารถปฏิบัติงาน
ในบรษิทัและองค์กรต่าง ๆ  เป็นนักวชิาการ และเป็นอาจารย์
ในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาในสถานศึกษา

8) สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ และสาขาวชิาการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรม สามารถปฏบิตังิานด้านนกัเขยีนสารคดี 
นักหนังสือพิมพ์ นักวิจัยและนักวิเคราะห์นโยบายและ
โครงการต่าง ๆ  เป็นครอูาจารย์สอนวชิาสงัคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม มัคคุเทศก์

9) สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สามารถปฏิบัติงาน
ด้านบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู ้สืบค้นข้อมูล 
นักจดหมายเหตุ นักวิชาการสารสนเทศ นักวิจัย ผู้จัดการ
สารสนเทศในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม บรรณาธิการ

10) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานด้าน
วเิคราะห์ วางแผนการเงินการธนาคาร วเิคราะห์การลงทนุ
ในตลาดทุนและตลาดเงิน งานท่ีเกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ  ประกอบอาชพีในธรุกจิส่วนตวั ท�างานในภาครฐับาล
ตามหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น ธนาคาร ตลาดหลักทรพัย์ บรษัิท
หลักทรัพย์

11) สาขาวชิาการจดัการบริการสงัคม สามารถปฏบิติั
งานด้านการบริหารองค์กร บริหารงานบุคคลและบริการ
สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคประชาสังคม
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
2. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

• สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
• สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
• สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  

(หลักสูตรเทียบโอน) 
• สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  

(ส�าหรับผู้มีประสบการณ์การท�างาน)
3. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

• หลักสูตรนิติศาสตร์  
• หลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต  

(ปริญญาตรีใบที่สอง)
ระดับปริญญาโท

1. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
• สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ 

การบริหารจัดการ 
• สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง  
• สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 

2. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

โทรศัพท์ 0-3810-2369 
โทรสาร 0-3839-3475  

www.polsci-law.buu.ac.th
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

พัฒนา สร้างสรรค์ ความรู ้   ควบคู ่ คุณธรรม

ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา 
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

1)  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารท่ัวไป และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
สามารถปฏิบัติงานในภาคราชการ หน่วยงานใน
กระทรวง กรม กอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และอาชีพอิสระ

2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สามารถปฏิบัติ
งานในต�าแหน่งต่าง ๆ เช่น ทนายความ อัยการ 
ผู ้พิพากษา นิติกรในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน และอาชีพอิสระ

Political  Science - Law

ระดับปริญญาเอก
1. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)

• สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
• สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ

บริหารจัดการ
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คณะโลจิสติกส์
โทรศัพท์ 0-3810-3100 ถึง  3   

โทรสาร 0-3839-3231  
http://log.buu.ac.th

โทรศัพท์ 0-3810-3100 ถึง  3   
โทรสาร 0-3839-3231  

http://log.buu.ac.th

มี วินัย  ใฝ ความรู ้  คู ่ คุณธรรม และ จริยธรรม

ลักษณะอาชีพเมื่อส�าเร็จการศึกษา (เฉพาะระดับ
ปริญญาตรี)

1) สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ สามารถประกอบอาชีพ
เป็นนักเดินเรือ ท�างานบริษัทเรือในฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายคน
ประจ�าเรือ ฝ่ายแท่นขุดเจาะน�้ามัน อู่ต่อเรือ ท่าเรือหรือท่า
เทียบเรือต่าง ๆ และรับราชการในกรมเจ้าท่า กรมประมง
และกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 
สามารถประกอบอาชพีในบริษัทเรือ บริษัทตวัแทนเรือ บริษัท 
Shipping บริษัททั่วไปที่มีแผนกน�าเข้าและส่งออก บริษัท
รับขนส่งสินค้าทางทะเล การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือ
หรือท่าเทียบเรือของเอกชน อู่ต่อเรือ และรับราชการใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สามารถประกอบ
อาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลัง
สินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซับพลายเชน/โลจิสติกส์ 
ฝ่ายการขนส่ง ส�าหรับในระดบับริหารสามารถประกอบอาชีพ
เป็น Logistics Analyst, Material Planner, Operations 
Analyst, Procurement Manager, Supply Chain 
Analyst, Business process Analyst, Operations 
Manager และอื่น ๆ 

4) สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการ
โลจิสติกส์ สามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้าระหว่าง
ประเทศ แผนกน�าเข้าและส่งออก บริษัทรับขนส่งสินค้าทาง
ทะเล การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือ
เอกชน อู่ต่อเรือ ธนาคารและรับราชการในหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

5) สาขาวิชาธุรกิจพาณิชนาวี สามารถประกอบอาชีพ
ในบริษัทเรือ บริษัทตัวแทนเรือ บริษัท Shipping บริษัทที่มี
แผนกน�าเข้าและส่งออก บริษัทรับขนส่งสินค้าทางทะเล 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือเอกชน 
อู่ต่อเรือ และรับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรที่เปิดสอน
 ระดับปริญญาตรี

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

2.  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)
• สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3.  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
• สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการ

โลจิสติกส์
• สาขาวิชาธุรกิจพาณิชนาวี (หลักสูตรเทียบโอน)

ระดับปริญญาโท
1.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)

• สาขาวิชาการจัดการการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระดับปริญญาเอก

1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)
• สาขาวิชาการจัดการการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
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คณะวิทยาศาสตร์
โดดเด่น ด้าน การ วิจ ัย  ก้าวไกล วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
สร้าง บัณฑิต คุณภาพ ดี  มี นวัตกรรม สู ่ สังคม

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1.  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)   
• สาขาวิชาคณิตศาสตร์    สาขาวิชาเคมี
• สาขาวิชาจุลชีววิทยา     สาขาวิชาชีวเคมี
• สาขาวิชาชีววิทยา     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
• สาขาวิชาฟิสิกส์     สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
• สาขาวิชาวาริชศาสตร์     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
• สาขาวิชาสถิติ

ระดับปริญญาโท
1.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)

• สาขาวิชาคณิตศาสตร์    สาขาวิชาเคมี
• สาขาวิชาชีวเคมี     สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
• สาขาวิชาฟิสิกส์     สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
•  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
• สาขาวิชาสถิติ      สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
• สาขาวิชาเคมีศึกษา     สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
• สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ระดับปริญญาเอก
1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)

• สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
• สาขาวิชาวาริชศาสตร์
• สาขาวิชาฟิสิกส์
•  สาขาวิชาเคมี
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ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา (เฉพาะระดับปริญญาตรี)
1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สามารถปฏบิตังิานด้านการศกึษา (อาจารย์ 

นักวิจัย) พนักงานธนาคาร โปรแกรมเมอร์
2) สาขาวชิาจลุชวีวทิยา สามารถปฏบิตังิานในห้องทดลองของบรษิทั

เอกชนและราชการ ท�างานด้านวิจัยต่าง ๆ งานตรวจคุณภาพ งานพัฒนา
และคิดค้นผลิตภัณฑ์

3) สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานเป็นนักวิชาการประมง 
การเพาะเล้ียงสัตว์น�้า การวิเคราะห์คุณภาพน�้า นักวิชาการของกรม
ทรัพยากรธรรมชาติ ท�าธุรกิจส่วนตัวและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง

4) สาขาวิชาชวีเคม ีสามารถปฏิบตังิานทางด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เกษตรกรรม อาหาร เคร่ืองส�าอาง งานด้านพิสจูน์
หลักฐาน

5) สาขาวชิาสถติิ สามารถปฏิบตังิานเป็นนักวเิคราะห์ข้อมลู นักตรวจ
สอบคุณภาพ นักวิจัย นักพยากรณ์อากาศ

6) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม 
เช่น ต�าแหน่ง QA, QC ในโรงงาน ด้านการแพทย์และยา เช่น นักวิจัยผลิต
ค้นคว้าสูตรยา ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น นักวิจัยวิเคราะห์น�้าเสีย ที่ปรึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม

7) สาขาวิชาชีววิทยา สามารถปฏิบัติงานเป็นนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย 
คร ูอาจารย์ นกัวิทยาศาสตร์ นกัชวีวทิยาแขนงต่าง ๆ  ในหน่วยงานราชการ
และเอกชน รวมท้ังในอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ และประกอบอาชีพส่วนตัว

8) สาขาวิชาเคมี สามารถปฏบิตังิานด้านอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องทาง
เคม ีเช่น อตุสาหกรรมปิโตรเคมแีละปิโตรเลยีม อุตสาหกรรมอาหาร ยาและ
เครือ่งส�าอาง เส้ือผ้าและเครือ่งหนงั ทางด้านนติเิวชศาสตร์ นกัวทิยาศาสตร์
และนักวิจัยในหน่วยงานของราชการและหน่วยงานเอกชนหรือโรงงาน

9) สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สามารถปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ในต�าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
นักวิจัยและประกอบอาชีพอิสระ

10) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สามารถปฏิบัติงาน
ด้านการผลติควบคุมคณุภาพ วจิยัและพฒันาในโรงงาน อตุสาหกรรมอาหาร 
รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการอาหารในหน่วยงานของรัฐบาล

โทรศัพท์ 0-3810-3051
โทรสาร 0-3810-3051  

www.sci.buu.ac.th
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1.  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา

2.  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)
• สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
• สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

ระดับปริญญาโท
1.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)

• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา
ระดับปริญญาเอก

1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา

ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา  (เฉพาะระดับ
ปริญญาตรี)

1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา  
สามารถปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกับการออกก�าลงักายและการกฬีา 
ในองค์กรต่างๆ เช่น ผูน้�าการออกก�าลงักายในสถานประกอบการ
ออกก�าลงักาย (Fitness Instructor) ผูน้�าการออกก�าลังกายของ
ชมุชนในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นกัวิทยาศาสตร์
การกีฬา ที่ท�างานในกรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สโมสรกีฬาต่างๆ รวมทั้งการเป็น
นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

2) สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา  สามารถปฏิบัติงาน
ด้านสือ่สารมวลชนทีเ่กีย่วข้องกบัการกีฬา  เช่น เป็นผู้ส่ือข่าวกีฬา
ประจ�าหนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ รวมทั้ง งาน
ประชาสัมพันธ์ของสโมสรกีฬาอาชีพต่าง ๆ

โทรศัพท์  0-3810-2060
โทรสาร 0-3839-0045

http://css.buu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

มีน้ำ ใจนักกีฬา มืออาชีพ ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ทำ งานเปนทีม ความฉลาดและสง่างาม

3) สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา  
สามารถปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกบัการเป็นผูฝึ้กสอนกฬีา
และการบริหารจัดการกีฬาในองค์กรต่างๆ เช่น เป็นผู้
ฝึกสอนกีฬา สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สโมสรกีฬา
ต่าง ๆ และเป็นผู้บริหารจัดการ สโมสรกีฬา ศูนย์กีฬา 
ท้ังในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  เป็นผู้น�าการ
ออกก�าลังกายและกีฬา ในหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานเป็นผู้รับจัดงานกีฬาต่าง ๆ
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
• สาขาวิชา วิทยา การ คอมพิวเตอร์ 
• สาขาวิชา วิศวกรรม ซอฟต์แวร์
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญาโท
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

• สาขาวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ
• สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
• สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
• สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ระดับปริญญาเอก
1. ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

• สาขาวิชา วิทยา การ คอมพิวเตอร์ (ภาค ภาษา อังกฤษ)
• สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ

ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา (เฉพาะระดับปริญญาตรี)
1) สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ สามารถปฏบิตังิานด้านนกัวจิยัด้านวทิยาการคอมพวิเตอร์ และวทิยาศาสตร์

เชิงค�านวณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้เขียนชุดค�าสั่ง (โปรแกรมเมอร์) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้ดูแลระบบ
ฐานข้อมูล

2) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(Software Engineer) นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ นักทดสอบระบบ นักบูรณาการ
ระบบ นักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบระบบ

3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานเป็นนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์
และออกแบบระบบงานสารสนเทศ นักพัฒนาระบบ นักพัฒนาเว็บไซต์

คณะวิทยาการสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-3810-3060-1   
 โทรสาร 0-3839-3245  

www.informatics.buu.ac.th

สร้างอารยบัณฑิต  มุ ่งแนวคิดสากล  น�าพาสังคมอย่างยั ่งยืน  ด้วยวิทยาการสารสนเทศ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน
 ระดับปริญญาตรี

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)
• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
• สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)  หลักสูตรภาษาอังกฤษ
• สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว
• สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน 

3. เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
• กุล่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
• กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต
• กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเคมี
• กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
• กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา
• กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

ระดับปริญญาโท
1.  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วศ.ม.)

• สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
• สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
• สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
• สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและ

งานโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับปริญญาเอก

1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)
• สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
• สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  (นานาชาติ)
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

The Sea of Innovation
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โทรศัพท์ 0-3810-2222 ต่อ 
3328, 3313 

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

1) สาขาวชิาวิศวกรรมอตุสาหการ สามารถปฏิบัติ
งานทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจัดการกระบวนการผลิต 
การเพิ่มผลผลิต การออกแบบจัดวางสายการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบผลติภัณฑ์ให้เหมาะ
สมกับการอุปโภคบริโภค การวิเคราะห์ต้นทุนและการ
บริหารจัดการด้านการเงิน รวมถึงการจัดการองค์กร

2) สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา สามารถปฏิบตังิานที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง การ
ควบคมุและบรหิารงานก่อสร้าง การส�ารวจและบรหิาร
งานด้านแหล่งน�้าและอุทกวิทยา การออกแบบระบบ
การขนส่งและจราจร การออกแบบวิเคราะห์ทางธรณี
เทคนิค การออกแบบ ซ่อมแซมหรือเสริมก�าลังอาคาร
เพื่อป้องกันภัยพิบัติ

3) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ผลิต ติดตั้งและ
ควบคุมการท�างานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ และ
ระบบควบคมุอตัโนมติั การออกแบบวเิคราะห์อปุกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับอุณหพลศาสตร์ เช่น อุตสาหกรรมการ
ท�าความเย็นและการปรับอากาศ รวมถึงการจัดการ
ด้านพลังงาน

4) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สามารถปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผน ควบคุม และพัฒนา
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ควบคุมความ
ปลอดภัยในโรงงาน ควบคุมและก�าจัดของเสียจาก
กระบวนการผลิต

5) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถปฏิบัติงาน
ทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบ ตดิตัง้ และซ่อมบ�ารงุระบบ
การผลิตไฟฟ้า ระบบสื่อสารและระบบโครงการ
โทรคมนาคม ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโครงข่าย รวมถึงการ
ออกแบบ ผลิต และประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

6) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 
สามารถปฏิบัติงานเป็นวิศวกร นักวิจัย นักประดิษฐ์ 
ผู้ประกอบการ

7) สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม สามารถปฏบิติั
งานเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือนักวิทยาศาสตร ์
สิ่งแวดล้อม อาจารย์ นักวิจัย นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

8) สาขาวิชาวศิวกรรมโยธาและโครงสร้างพืน้ฐาน 
สามารถปฏิบัติงานเป็นวิศวกร นักวิจัย ผู้ประกอบการ

ลักษณะอาชีพเมื่อส�าเร็จการศึกษา (เฉพาะระดับปริญญาตรี)
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. การศึกษาบัณฑิต  (กศ.บ.)  (5 ปี)
• สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
• สาขาวิชาการสอนชีววิทยา  
• สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
• สาขาวิชาการสอนเคมี 
• สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
• สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
• สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
• สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
• สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
• สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต 
• สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
• สาขาวิชาการสอนศิลปะ 
• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2.  การศกึษาบณัฑติ (กศ.บ./B.Ed.) (5 ปี) โครงการครูนานาชาติ
• สาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
• สาขาวิชาการสอนเคมี
• สาขาวิชาการสอนชีววิทยา 
• สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
• สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

คณะศึกษาศาสตร์
วิชาการเป็นเลิศ  ประเสริฐน้ �าใจ  วินัยชั ้นครู  ดูแลสุขภาพ

3.  การศึกษาบัณฑิต  (กศ.บ.)  (4 ปี)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
• สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 

(หลักสูตรเทียบโอน)
ระดับปริญญาโท

1.  การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)  
• สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
• สาขาวิชาการศึกษาและพัฒนาสังคม
• สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
• สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
• สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็น

ภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
2.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)

• สาขาวิชาสมอง จิตใจ และการเรียนรู้
• สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
• สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

3.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรม 

เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
• สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(นานาชาติ)022www.edu.buu.ac.th
คณะศึกษาศาสตร



โทรศัพท์ 0-3810-2002, 
0-3810-2090  

โทรสาร 0-3839-1043  
www.edu.buu.ac.th

ระดับปริญญาเอก
1. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)

• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

• สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
• สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
• สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
• สาขา วิชาการ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (นานาชาติ)
• สาขา วิชาการ บริหาร การ ศึกษา (ภาษา อังกฤษ)
• สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
• สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ  

เป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

1) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ สามารถปฏิบัติงาน
เป็นครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นัก
วชิาการศกึษา บุคลากรทางการศกึษา พนกังานในหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน ประกอบอาชีพส่วนตัว

2)  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาการสอน
ศลิปะ สามารถปฏบิตังิานเป็นครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ในถานศึกษาและอาชีพอื่น

3) สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต สามารถปฏิบัติงาน
เก่ียวกับอาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา นักวิชาการวัฒนธรรมทางด้านดนตรีไทย สภา
วัฒนธรรมจังหวัด และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เช่น 
โรงเรยีนสอนดนตรแีละนาฏศลิป์ ธรุกจิประกอบการค้าเครือ่ง
ดนตรีหรืออุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ ฯลฯ

4) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน และสาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น สามารถปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาน
ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาชีพอื่น ๆ เช่น ล่าม 
นักแปล มัคคุเทศก์ พนักงานบริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจ

เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
ได้แก่ Tutor

5) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สามารถปฏิบัติงาน
อาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และอาชีพอิสระอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

6)  สาขาวิชาการสอนสขุศกึษาและพลศกึษา สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นครูสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถม
ศกึษาและมัธยมศึกษา นักวชิาการศึกษา บคุลากรทางการ
ศกึษา พนกังานในหน่วยงานองค์กรกฬีาของรฐัและเอกชน

7) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขา
วิชาการสอนชีววิทยา สาขาวิชาการสอนเคมี และสาขา
วิชาการสอนฟิสกิส์ สามารถปฏบิตังิานเป็นครูระดบัประถม
ศกึษาและมัธยมศึกษา นักวชิาการศึกษา บคุลากรทางการ
ศึกษา พนักงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพส่วนตัว

8) สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา สามารถปฏบิตังิาน
เป็นนักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา พนักงานใน
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ท�าหน้าที่ในด้านเทคโนโลยี
การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต การพัฒนา การ
จัดการ และการประเมินทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอธัยาศยัได้ และอาชพีอสิระเกีย่วกบัการออกแบบ 
การผลิต การพัฒนา การจัดการ และการประเมินด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 023www.edu.buu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร



โทรศัพท์ 0-3810-2510 ต่อ 106   
โทรสาร 0-3839-1042  

http://fineart.buu.ac.th
คณะศิลปกรรมศาสตร์

เปนเลิศวิชาการ  สานสร้างศิลปกรรม  เชิดชูคุณธรรม  มุ ่งน�าสากล

3) สาขาวิชานิเทศศิลป์ สามารถปฏิบัติงานเป็น
ศิลปิน นักออกแบบสร้างสรรค์ กราฟิกดีไซน์เนอร์ 
นกัออกแบบโฆษณา นกัออกแบบคอมพวิเตอร์ นกัสร้าง
ภาพเคลือ่นไหว นกัออกแบบโมเดล 3 มติ ินกัออกแบบ
สื่อทางโทรทัศน์ นักออกแบบสื่อทางมัลติมีเดีย

4) สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ สามารถปฏิบัติ
งานเป็นศิลปิน นักออกแบบ งานเซรามิกส์

5) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถ
ปฏิบัติงานนักออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าของกิจการ 
สตูดิโอ ดีไซน์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. ศิลปกรรม ศาสตร บัณฑิต (ศป.บ.)
• สาขาวิชาจิตรกรรม  
• สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
• สาขาวิชานิเทศศิลป์  
• สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ 
• สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ระดับปริญญาโท
1. ศิลป ศาสตร มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

• สาขา วิชาการ บริหาร ศิลปะ และ วัฒนธรรม
2. ศิลปกรรม ศาสตร มหาบัณฑิต (ศป.ม.)

• สาขาวิชา ทัศนศิลป์ และ การ ออกแบบ
ระดับปริญญาเอก

1. ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาวิชา ทัศนศิลป์ และ การ ออกแบบ
• สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

ลักษณะอาชีพเมื่อส�าเร็จการศึกษา (เฉพาะระดับ
ปริญญาตรี)

1) สาขาวชิาจติรกรรม สามารถปฏิบติังานเป็นศลิปิน 
บุคลากรทางการศึกษา ด้านการบันเทิง การโฆษณา การ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์

2) สาขาวชิากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมเีดยี สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นศิลปิน นักออกแบบ ด้านอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ งานโฆษณา งานกราฟิกอาร์ตและกราฟิก 
มีเดีย การพิมพ์ภาพ งานโรงพิมพ์
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1.  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)
• สาขาวิชา อนามัย สิ่งแวดล้อม
• สาขาวิชา สุข ศาสตร์ อุตสาหกรรม และ ความ 

ปลอดภัย
• สาขาวิชา สุขศึกษา และ พฤติกรรม สุขภาพ

2.  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ส.บ.)
• สาขา วิชาการ จัดการ สุขภาพ ชุมชน 

ระดับปริญญาโท
1.  สาธารณสุข ศาสตร มหาบัณฑิต (ส.ม.) 
2.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

• สาขาวิชา อา ชีว อนามัย และ ความ ปลอดภัย 
• สาขา วิชาการ สร้างเสริม สุขภาพ

3.  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
     (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับปริญญาเอก

1. สาธารณสุข ศาสตร ดุษฎีบัณฑิต  (ส.ด.)

คณะสาธารณสุขศาสตร์
โทรศัพท์  0-3810-2745   
โทรสาร  0-3839-0041  

www.ph.buu.ac.th

สร้างเสริมปญญา  ใฝหาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้นำ สังคม  ผสมผสานการปฏิบัติ  เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน

ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา (เฉพาะระดับ
ปริญญาตรี)

1) สาขาวชิาอนามยัสิง่แวดล้อม สามารถปฏบิตังิานเกีย่ว
กบัการวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของชมุชนทีเ่กีย่วกบั
อนามัยและส่ิงแวดล้อม วนิจิฉยัปัญหาและวางแผนแก้ไขปัญหา 
ติดตามนิเ ทศแล ะ ประเมินผลในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ให้บริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและหน่วยงาน 
ประเมินผลงานการวจัิยและพฒันางานด้านอนามยัสิง่แวดล้อม
และด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน

2) สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
สามารถปฏิบัติ ง านเกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ตรวจตรา
สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยในการท�างาน คาดการณ์ 
ตระหนัก ประเมินและควบคุมอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
การท�างานและสภาพการท�างาน

3) สาขาวิชาสุข ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ สามารถ
ปฏบิติังานเกีย่วกบัการวิเคราะห์ปัญหาสขุภาพและพฤตกิรรม
สุขภาพ ตลอดจนปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต วางแผน ด�าเนินการ และ
การประเมินผลทางสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพในงาน
สาธารณสขุ วจิยัและพฒันางานสุขศกึษาและพฤตกิรรมสขุภาพ
ส�าหรับงานด้านสาธารณสุข

4) สาขาวิชาการจัดการสขุภาพชมุชน สามารถปฏบิตังิาน
เก่ียวกับกา รวิเ ค ราะห์ปัญหาสุขภาพและจัดการปัญหา
สาธารณสุขในท้องถิ่น ประเมินผลและวิเคราะห์ความคุ้มทุน
ในการจัดการปัญหาสาธารณสุข พัฒนาเครือข่ายการจัดการ
ปัญหาสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษาหน่วยงานทางด้านสุขภาพ 
หรือเป็นผู้ประเมินสภาวะสุขภาพชุมชน หรือนักวิจัยทางด้าน
สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม เจ้าหน้าที่บริหารงานด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
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โทรศัพท์  0-3810-2614,  
0-3810-3168  

โทรสาร  0-3838-3497  
http://alliedhs.buu.ac.th

ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา 
1) สาขาวิชา พยาธิวิทยากายวิภาค สามารถ

ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเตรียมและคัดกรองเซลล์
และช้ินเน้ือเบื้องต้น ผู้ตรวจคัดกรองทางเซลล์พยาธิ
วทิยา นกัวทิยาศาสตร์สาขาศลัยพยาธิวิทยา ผู้ช่วยวิจัย
ทางพยาธิวิทยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิจัย 
หรือศึกษาต่ อในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในและต่าง
ประเทศ เพื่ อเป็นนักวิจัยหรืออาจารย์สอนในระดับ
อุดมศึกษา

คณะสหเวชศาสตร์
LOVE  Healthy  and  Harmony

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1.  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)
• สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
• สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
• สาขาวิชา ชีว เวชศาสตร์ มี 4  วิชาเอก  คือ

 1.1 โภ ชน บ�าบัด
 1.2 การ วิจัย ทาง วิทยาศาสตร์ การแพทย์
 1.3 เซลล์ วิทยา
 1.4 การ บริหาร ธุรกิจ สุขภาพ

2.  กายภาพบ�าบัดบัณฑิต  (กภ.บ.)

2) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สามารถประกอบ
อาชีพเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์ นักวิจัย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ เคร่ืองมือ และน�้ายาทางการ
แพทย์ ปฏิบตังิานให้ห้องปฏบิตักิารเวชศาสตร์ชนัสตูรของ
โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน ศึกษาต่อในระดับบัณฑิต
ศึกษาเพื่อ เป ็นนักวิจัยหรืออาจารย ์สอนในระดับ
มหาวิทยาลัย

3) สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพ
ได้ดังนี้

• โภชนบ�าบัด สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ช่วย
นักโภชนบ�าบัด ผู้ช่วยนักก�าหนดอาหาร ผู้ช่วย
นักโภชนาการ ปฏิบัติงานวิจัยทางโภชนศาสตร์
และโภชนบ�าบัด นักวิทยาศาสตร์ นักธุรกิจด้าน
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ

• เซลล์วิทยา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ตรวจ
และคัดกรองทางเซลลพ์ยาธวิทิยา นกัวทิยาศาสตร์
สาขาพยาธิวิทยาผู้ช่วยทางนิติพยาธิวิทยา ผู้ช่วย
วิจัยทางพยาธิวิทยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระดับปริญญาโท
1.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)

• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับปริญญาเอก

1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
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• การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ สามารถประกอบอาชีพ
เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย 
พนักงานวิทยาศาสตร์ประจ�า
ศูนย์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
พนักงานขายหรือผู้แทนจ�าหน่าย
เครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร์ 
เครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ 
เวชภัณฑ์

• การบริหารธุรกิจสุขภาพ สามารถประกอบ
อาชีพเป็นพนักงาน นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารหรือ
ผู้ประกอบการสถานบริการด้านสุขภาพและความงามท้ัง
ภาครัฐและเอกชน

4) หลักสตูรกายภาพบ�าบดับณัฑติ สามารถประกอบอาชพีเป็น
นักกายภาพบ�าบัดประจ�าโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 
ศนูย์ศกึษาพเิศษเพือ่เดก็พกิาร รวมถงึสถานส่งเสรมิสุขภาพ สโมสร
และทีมกีฬาสถาบันเสริมความงามต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน 
นักกายภาพบ�าบัดอิสระ หรือเปิดคลินิกกายภาพบ�าบัด อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย และประกอบ
อาชพีอืน่ๆ เช่น ผูแ้ทนจ�าหน่ายเครือ่งมอื และอปุกรณ์ทางการแพทย์
และทางกายภาพบ�าบัด 
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
 - กลุ่มวิชาการจัดการ
 - กลุ่มวิชาการตลาด
 - กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
 - กลุ่มวิชาการเงิน

• สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
 - กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรมนานาชาติ
 - กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ

• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
• สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
• กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
• กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ

3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
• สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ

ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา
1) หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สามารถปฏบิตังิานในองค์กร

ของรัฐและเอกชน มีความสามารถพิเศษด้านภาษา ท�างานใน
องค์กรระหว่างประเทศ งานบริหาร การบริการในโรงแรมและการ
ท่องเทีย่วนานาชาติ การเงนิ การธนาคาร ระบบโลจิสตกิส์ งานด้าน 
IT

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สามารถปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประสานงานการประชาสัมพันธ์ ล่าม

3) สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ สามารถปฏิบัติงาน
ด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การออกแบบ
งานศิลป์ และกราฟิกดีไซเนอร์

วิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท์  0-3810-2571-2

โทรสาร  0-3874-5856  
http://buuic.buu.ac.th

Bring  the  world  to  BUUIC,  Take  BUUIC  to  the  world.
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาโท

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  
• สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
• สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

ระดับปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

• สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
• สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

โทรศัพท์  0-3874-5855     
โทรสาร  0-3839-3484

www.rmcs.buu.ac.th

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

ความรู้ความสามารถของมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตและลักษณะเด่นของหลักสูตร

1)  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยฯ จะมคีวามสามารถทีโ่ดดเด่นด้านการวจิยั 
การออกแบบการวจิยั การวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติขิัน้สงู 
การพัฒนาทักษะทางปัญญา เช่น การใช้เหตุผลในการ
ท�างาน การเรียนและการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันได้
อย่างเหมาะสม

2) ลักษณะเด่นของหลักสูตรหรือรายวิชาหลัก  
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา  ได้แก่

• เพื่อการเรียนรู้ศาสตร์ทางวิทยาการปัญญา  
(Cognitive  Science)

• จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
(Research  Based  Learning)

• ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์ลงวารสารในระดับชาติ 
และนานาชาติ

คิดก้าวหน้า  (PROACTIVE)
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาโท

1.  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.)
• กลุ่มวิชาการบริหารทั่วไป  
• กลุ่มวิชาการบริหารงานท้องถิ่น
• กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
• กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
• กลุ่มวิชาภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ 
• กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

2.  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 
ระดับปริญญาเอก

1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)
• สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ความรู้ความสามารถของมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตและลักษณะเด่นของหลักสูตร

1)  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยฯ  จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์และงานวิจัย สามารถ
น�าองค์ความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่ทกุภาคส่วน เป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบในการ
พัฒนาตนเอง สังคม และวิชาชีพ  อันเป็นสิ่งสนับสนุนให้
เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ  
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

2)  ลักษณะเด่นของหลักสูตรหรือรายวิชาหลัก  
เป็นหลักสตูรทีอ่อกแบบรายวชิาต่าง ๆ   ให้มคีวามทนัสมยั  
ก้าวทันกับการเปลีย่นแปลงและแนวโน้มของโลกในอนาคต  
นอกจากนีห้ลกัสตูรยงัมคีวามสอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

โทรศัพท์ 0-3874-5851
0-3839-3260 

โทรสาร 0-3874-5851 ต่อ 120   
www.gspa.buu.ac.th

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
สถาบันชั้นน�า  พัฒนาคน  วิชาการและวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์  

ด้วยมาตรฐานสากล  เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
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วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

โทรศัพท์  0-3839-4900,  
0-3839-20180-20  

โทรสาร  0-3839-2024  
www.ex-mba.buu.ac.th

ความรู ้ กว้างไกล  เครือข่าย ก้าวหน้า

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาโท

1.  บริหาร ธุรกิจ มหาบัณฑิต  (บธ.ม.)
• สาขาวิชาการบัญชีบริหาร    
• สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
• สาขาวิชาบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

มวลชน
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก
• สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการ 

สมรรถนะของมนุษย์
2.  บริหาร ธุรกิจ มหาบัณฑิต  (บธ.ม.)  (นานาชาติ)
3.  บริหาร ธุรกิจ มหาบัณฑิต  (บธ.ม.)  ส�าหรับ ผู้บริหาร

ระดับปริญญาเอก
1.  ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)

• สาขา วิชาการ พัฒนา องค์การ และ การ จัดการ 
สมรรถนะ ของ มนุษย์

• สาขา วิชาการ จัดการ สาธารณะ
2.  บรหิาร ธรุกจิ ดษุฎบีณัฑิต  (บธ.ด.) (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หลักสูตรอบรมและบริการงานวิจัย
• หลักสูตรระยะสั้น (Pocket MBA) 

ความรู้ความสามารถของมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตและลักษณะเด่นของหลักสูตร

1) มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ส�าเร็จการ
ศึกษาจากวิทยาลัยฯ จะมีความรู้ความสามารถใน
การคิด วิเค ราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา สร้าง
นวัตกรรมเก่ ง เป็นนักบริหารมืออาชีพ และเป็นผู้
ประกอบการที่ประสบผลส�าเร็จ

2) ลกัษณะเด่นของหลกัสตูรหรอืรายวชิาหลกั 
เน้นทักษะเชิงพาณิชยศาสตร์ ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยมุ่ง เน้นในการน�าไปใช้งาน และมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของการท�างานได้จริง
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
• สาขาวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ
• สาขาวิชา เทคโนโลยี การ เกษตร (ด้าน พืช)

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้แก่  

กลุ่มการตลาด กลุ่มการจัดการ กลุ่มการเงิน
• สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
วิทยาเขตจันทบุรี

รอบรู้วิชาการ  ชำ นาญปฏิบัติ  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีจิตสาธารณะ

ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา 
1) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ

ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
เพือ่สนบัสนุนและให้บริการระบบสารสนเทศ ทางด้าน
ฮาร์ดแวร์ ซ อฟต์แวร์  ฐานข้อมูล เครือข่าย ความ
ปลอดภยัเครือข่าย และอินเตอร์เนต็ เช่น นกัเทคโนโลยี
สารสนเทศ นั กวิเคราะ ห์และออกแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ นกัพฒันาระบบ ผูด้แูลเครือข่าย นกัพัฒนา
เว็บไซต์ และนักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

032
http://scia.chanthaburi.buu.ac.th

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
วิทยาเขตจันทบุรี



2) สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช)  
สามารถปฏบิตังิานด้านการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร 
เป็นนักวิจั ยและเจ้าหน้าที่ในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
ประกอบธรุกจิทางด้านการเกษตร หรอืเป็นพนกังานบรษิทั
ที่ประกอบธุรกิจการเกษตร เป็นต้น และสามารถศึกษา
ต่อในระดับปรญิญาโท และปรญิญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์ในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
- กลุ่มการตลาด สามารถปฏิบัติงานด้านการตลาด 

เช่น พนักงานขาย นักวางแผนการตลาด นักโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์ นักวิจัยการตลาด นักบริหารผลิตภัณฑ์
และตราสนิค้า นกับรหิารความสมัพนัธ์ลูกค้า ผู้ประกอบ
การธุรกิจ เป็นต้น

- กลุม่การจดัการ สามารถปฏบิตังิานด้านการบรหิาร
จัดการในองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เช่น นักบริหารงานฝ่าย 
ต่าง ๆ ขององค์การ นักจัดการระบบการปฏิบัติงานของ
องค์การ นักควบคมุคณุภาพภายในองค์การ ผู้ประกอบการ 
ธุรกิจ เป็นต้น

- กลุ่มการเ งิน สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินใน
องค์กรธุรกิ จต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าท่ีด้านการลงทุน 
วิเคราะห์หลักทรัพย์ การวางแผนและจัดการการเงิน 
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน สินเชื่อ การ
ประกันภัย ก ารเงินระหว่างประเทศ การจัดการ
ความเสี่ยง วาณิชยธนกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นต้น

4) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงาน
ด้านระบบสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การพัฒนาระบ บงานคอมพิวเตอร์ในองค์กรทางธุรกิจ 
เช่น นักวิเ คราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นัก
พัฒนาระบบสารสนเทศ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ตรวจสอบ
งานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาชีพในสถานประกอบการที่
มีการใช้คอมพิวเตอร์

5) สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการโลจิสติกส์
และด้านการจัดการการค้าชายแดนหรือการค้าระหว่าง
ประเทศ เช่น  ท�าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การ
ควบคุมวัตถุ ดิบ การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า 
การขนส่ง การกระจายสนิค้าระหว่างประเทศ การส่งออก 
การน�าเข้า การขายต่างประเทศ การตลาดต่างประเทศ 
การประสานงานต่างประเทศในองค์การท้ังภาครัฐและ
เอกชน และการประกอบธุรกิจส่วนตัว

6) สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารทางธุรกจิ 
สามารถปฏิบัติงานด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ 
นกัประชาสมัพันธ์ นกัแปลเอกสารทางธรุกจิ พนกังานใน
องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ และ
การประกอบธุรกิจส่วนตัว

โทรศัพท์  0-3931-0000 
ต่อ  1116   

โทรสาร  0-3931-0128 
http://scia.chanthaburi.buu.ac.th
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คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
วิทยาเขตจันทบุรี



โทรศัพท์  0-3931-0000  
โทรสาร  0-3931-0128  

http://gems.chanthaburi.buu.ac.th

คณะอัญมณี
วิทยาเขตจันทบุรี

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)
• สาขาวิชา อัญมณี และ เครื่อง ประดับ

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)
• สาขาวิชา ธุรกิจ อัญมณี และ เครื่อง ประดับ

3. ศิลปกรรม ศาสตร บัณฑิต  (ศป.บ.)
• สาขา วิชาการ ออกแบบ เครื่อง ประดับ

ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา 
1) สาขาวชิาอญัมณแีละเคร่ืองประดบั สามารถปฏิบตัิ

งานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิจัย นักวิชาการ 
นักวิทยาศาสตร์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อัญมณีในถาบันวิจัย
และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นผู้ควบคุมการผลิตอัญมณีและ
เครื่องประดับ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระตามความต้องการ

ผลิตบัณฑิตคุณภาพ วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ศูนย์บริการวิชาการมาตรฐานด้านอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศ

2) สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
สามารถปฏิบัติงานด้ านธุรกิจส่วนตัวด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการ เงินและฝ่ายบัญชี เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
โฆษณาและประช าสัมพั นธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์อัญมณี เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 

3) สาขาวชิาการออกแบบเคร่ืองประดบั สามารถ
ปฏบิตังิานด้านการออกแบบเครือ่งประดบัได้ทัง้ภาครฐั
และเอกชน นอกจากนี้ ยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระตามความต้องการ

034
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คณะอัญมณีวิทยาเขตจันทบุรี



หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1.  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)
• สาขาวิชา เทคโนโลยี ทาง ทะเล

คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
วิทยาเขตจันทบุรี

โทรศัพท์  0-3931-0000 
โทรสาร  0-3931-0128  

http://marine.chanthaburi.buu.ac.th

เรียนรู้  คู่ปฏิบัติจริง

ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  สามารถปฏิบัติงาน

ด้านการวิจัย  การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและการปรับปรุงพันธุ์
สตัว์น�า้  การประเมนิผลกระทบทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดล้อมทางทะเล  และเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล  ของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  หรือประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวในด้าน การเพา ะเลี้ยงสัตว์น�้า  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช าติและ สิ่งแวดล้อมทางทะเล  และ
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
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คณะเทคโนโลยีทางทะเล
วิทยาเขตจันทบุรี



คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วิทยาเขตสระแก้ว

สรรค์สร้าง สังคม ให้ เข้มแข็ง พัฒนา คน ให้ มีความรู้ ความ สามารถ เสริม ศักยภาพชุมชน ให้ เปน
ประตู สู่ อินโดจีน สร้าง จิต อาสา เพื่อ พัฒนา ส่วนรวม เปดโอกาส ทาง การ ศึกษา ส�าหรับ ทุกคน

ลักษณะอาชีพเมื่อส�าเร็จการศึกษา 
1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ สามารถปฏิบัติ

งานเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาโปรแกรม 
ผู้บริหารและดูแลระบบเครือข่าย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
เจ้าของกิจการซอฟต์แวร์  เจ้าของกิจการธุรกิจด้าน
คอมพวิเตอร์ หรอืประกอบอาชพีอสิระ เช่น นกัพฒันา
เว็บไซต์ เป็นต้น

2) สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สามารถ
ปฏิบัติงานทั้ งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การ
วางแผนอัตราก�าลังคน การสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
และการดแูลบคุลากร การฝึกอบรม การพัฒนาบคุลากร 
และการพฒันาองค์การ การบรหิารด้านแรงงานสมัพนัธ์
ในองค์การ หรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
• สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 
• สาขา วิชาการ จัดการ ทรัพยากร มนุษย์
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้า

ชายแดน
2. รัฐ ประศา สน ศาสตร บัณฑิต (รป.บ.)

• สาขา วิชาการ บริหาร ทั่วไป
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

• สาขาวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ
• สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาเขตสระแก้ว



3) สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน 
สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการการค้าชายแดน หรือ
การค้าระหว่างประเทศ เช่น หน้าที่ที่เกี่ยวกับการส่งออก 
การน�าเข้า การจดัซ้ือหรอืจดัหาต่างประเทศ การขายต่าง
ประเทศ การตลาดต่างประเทศ การประสานงานต่าง
ประเทศ ท�างานทางด้านการจดัการโลจสิตกิส์ เช่น หน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การควบคุมวัตถุดิบ การจัดซื้อ 
การจดัการคลงัสนิค้า การจดัการขนส่ง การกระจายสินค้า
ระหว่างประเทศ ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

4) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป สามารถปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานท้ังภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่นและภาค
เอกชน เช่น นกับรหิารและนกัปกครองส่วนราชการต่าง ๆ  
นักวิชาการ ข้าราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หรือด�าเนินงานที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ การบริหาร
งานบุคคล เป็นต้น

5) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สามารถปฏิบัติ
งานในหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น กรมอทุกวิทยา 
กรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กรมอตุนุยิมวิทยา 
กรมแผนที่ทางทหาร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมอุทยานแห่ง
ชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น 
ในต�าแหน่ง นักภูมิศาสตร์ นักภูมิสารสนเทศ ช่างส�ารวจ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

6) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปฏิบัติ
งานเป็นนักเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืนกัเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ นักวชิาการเทคโนโลยีสารสนเทศ นกัวเิคราะห์
และออกแบบระบบงานสารสนเทศ นักพัฒนาระบบ  
ผูด้แูลระบบเครอืข่ายและเครือ่งแม่ข่าย ผู้จัดการโครงการ
สารสนเทศ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู ้จัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือวิชาชีพท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นต้น

7) สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สามารถปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกับทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อมได้ทัง้ภาครัฐ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงพลงังาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทัง้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือภาคเอกชน เช่น บริษัทที่ปรึกษาด้าน
ส่ิงแวดล้อม โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ นอกจากนี้ยัง
สามารถประกอบอาชีพในองค์กรอิสระ

โทรศัพท์  0-3726-1560  
โทรสาร  0-3726-1801 

http://sciso.sakaeo.buu.ac.th
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

• สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
• สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา 
1) สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานด้าน

การรับราชการในหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมปศุสัตว์ 
สถาบันวิจัยทางด้านการเกษตรต่าง ๆ รวมถึงเป็นนัก
วิทยาศาสตร์ประจ�าห้องปฏิบัติการทางด้านสัตว์ เป็น
สัตวบาลประจ�าฟาร์ม นักวิชาการทางด้านอาหารสัตว์ 
พนกังานขายอาหารสตัว์ หรอืวตัถดิุบอาหารสัตว์ พนกังาน
ในบรษิทัผลติเนือ้สตัว์หรอืบรษิทัผลิตภัณฑ์จากสตัว์หรอื
พนักงานในซุปเปอร์มาเก็ตที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อเนื้อ
สัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ประกอบอาชีพส่วนตัว ใน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
วิทยาเขตสระแก้ว

โทรศัพท์  0-3726-1559-60      
โทรสาร  0-3726-1801  

http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th

เชื่อมโยง ภูมิปญญา  เพิ่ม คุณค่า ด้วย เทคโนโลยี สู ่ วิถี เกษตร สากล

การท�าฟาร์มสตัว์ ศกึษาต่อในสาขาเทคโนโลยกีารผลติ
สัตว์หรือสัตวศาสตร์ หรือสาขาด้านต่าง ๆ ทางด้าน
การเกษตร

2) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
หน่วยงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ทัง้ระดบัวสิาหกจิชมุชน
จนถึงระดับโรงงานอุตสาหกรรม และประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว เป็นผู ้ปฏิบัติงานในฝ่ายผลิตหรือแปรรูป 
ควบคุมคุณภาพ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
อาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์ 
สมุนไพร และเป็นผู ้เช่ียวชาญทางด้านการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิงานด้านกฎหมายของอาหาร งาน
ด้านการคุ้มครองผู ้บริโภค และสายงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

038
 http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาเขตสระแก้ว



โครงการจัดตั้ง
คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
วิทยาเขตสระแก้ว
แหล่งเรียนรู ้ธุรกิจและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน

0-3810-2991 ต่อ 159
โทรสาร 0-3839-2024  

http://cbs.buu.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
• สาขาวิชาการจัดการ

 - กลุ่มการจัดการธุรกิจทั่วไป
 - กลุ่มการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 - กลุ่มการจัดการตลาด

ลักษณะอาชีพเมื่อสำ เร็จการศึกษา 
1) สาขาวิชาการจัดการ สร้างบัณฑิตให้มีความรู้

ความสามารถประกอบวิชาชีพ ด้านการจัดการทั่วไป 
ด้านธุรกิจ ระหว่างประเทศ ด้านการตลาด และการค้า
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความรู ้ความ
สามารถประยกุต์ทฤษฎกีารจดัการส�าหรับการวเิคราะห์ 
และแก้ไขปญัหาในสถานการณต์่าง ๆ  ทางธุรกจิได้อย่าง
เหมาะสม

039
http://cbs.buu.ac.th

โครงการจัดตั้ง“คณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ
วิทยาเขตสระแก้ว



โครงการที่รับสม ัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาล ัยบูรพา

ประเภทการรับเข้าศึกษา หนวยงานที่รับสมัคร ชวงรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต
1.ระบบการคัดเลือกกลาง(Admissions) สมาคมอธิการบดี

แหงประเทศไทย(สอท.)
พฤษภาคม ContactCenter:0-2576-555

หรือ0-2576-5777
www.cuas.or.th

2.ระบบการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยด�าเนินการเอง

2.1   รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด  
(ครั้งที่ 1  และครั้งที่  2)

งานรับเข้าศึกษา พฤศจิกายน/กุมภาพันธ์ 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.2  รับตรงทั่วประเทศ  (ครั้งที่ 1  และครั้งที่  2) งานรับเข้าศึกษา พฤศจิกายน/กุมภาพันธ์ 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.3  โครงการเพชรตะวันออก งานรับเข้าศึกษา กันยายน 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.4  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ งานรับเข้าศึกษา กันยายน 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.5  โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” งานรับเข้าศึกษา กันยายน 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.6  โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ  (MOU)

งานรับเข้าศึกษา กันยายน 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.7  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น 
(วิทยาเขตจันทบุรี)

งานรับเข้าศึกษา กันยายนและพฤษภาคม 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.8  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)

งานรับเข้าศึกษา กันยายน 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.9  โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ  (สสวท.)

งานรับเข้าศึกษา กันยายน 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.10  การรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต งานรับเข้าศึกษา สิงหาคม-กันยายน 0-3810-2222 ต่อ 2643 , 2721
0-3810-2222 ต่อ 3153 กด 2315

http://regservice.buu.ac.th

2.11  โครงการคุณธรรมน�าเข้ามหาวิทยาลัย  
“เด็กดีศรีระยอง”  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง  
เขต  1

กันยายน 0-3861-1156, 0-3861-3652, 
0-3862-2198, 0-3862-2250
0-3810-2643

www.rayong1.go.th
http://regservice.buu.ac.th

040โครงการที่รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี



โครงการที่รับสม ัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาล ัยบูรพา

ประเภทการรับเข้าศึกษา หนวยงานที่รับสมัคร ชวงรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต
1.ระบบการคัดเลือกกลาง(Admissions) สมาคมอธิการบดี

แหงประเทศไทย(สอท.)
พฤษภาคม ContactCenter:0-2576-555

หรือ0-2576-5777
www.cuas.or.th

2.ระบบการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยด�าเนินการเอง

2.1   รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด  
(ครั้งที่ 1  และครั้งที่  2)

งานรับเข้าศึกษา พฤศจิกายน/กุมภาพันธ์ 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.2  รับตรงทั่วประเทศ  (ครั้งที่ 1  และครั้งที่  2) งานรับเข้าศึกษา พฤศจิกายน/กุมภาพันธ์ 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.3  โครงการเพชรตะวันออก งานรับเข้าศึกษา กันยายน 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.4  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ งานรับเข้าศึกษา กันยายน 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.5  โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” งานรับเข้าศึกษา กันยายน 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.6  โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ  (MOU)

งานรับเข้าศึกษา กันยายน 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.7  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น 
(วิทยาเขตจันทบุรี)

งานรับเข้าศึกษา กันยายนและพฤษภาคม 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.8  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)

งานรับเข้าศึกษา กันยายน 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.9  โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ  (สสวท.)

งานรับเข้าศึกษา กันยายน 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.10  การรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต งานรับเข้าศึกษา สิงหาคม-กันยายน 0-3810-2222 ต่อ 2643 , 2721
0-3810-2222 ต่อ 3153 กด 2315

http://regservice.buu.ac.th

2.11  โครงการคุณธรรมน�าเข้ามหาวิทยาลัย  
“เด็กดีศรีระยอง”  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง  
เขต  1

กันยายน 0-3861-1156, 0-3861-3652, 
0-3862-2198, 0-3862-2250
0-3810-2643

www.rayong1.go.th
http://regservice.buu.ac.th

041โครงการที่รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี



ประเภทการรับเข้าศึกษา หนวยงานที่รับสมัคร ชวงรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต

2.12  การรับสมัครภาคพิเศษ 4 ปี  (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) งานรับเข้าศึกษา เมษายนและพฤษภาคม 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.13  การรับสมัครบุคคลที่ส�าเร็จการศึกษา  
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)

งานรับเข้าศึกษา พฤศจิกายน 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.14  โครงการโควต้าเครือญาติแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มกราคม-พฤษภาคม 0-3810-2631 http://thaimed.buu.ac.th

2.15  โครงการบัณฑิตรักถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มีนาคม-พฤษภาคม 0-3810-2810,  0-3810-2845 http://nurse.buu.ac.th

2.16  การรับสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กันยายน 0-3810-2610 http://pharm.buu.ac.th

2.17  การรับสมัครภาคพิเศษ 
        หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ส�าหรับผู้จบ ปวส.)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พฤษภาคม-กรกฎาคม 0-3810- 2369   www.polsci-law.buu.ac.th

2.18   การรับสมัครภาคพิเศษ  
         คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มิถุนายน-กรกฎาคม 0-3810- 2369   www.polsci-law.buu.ac.th

2.19   การรับสมัครภาคพิเศษ 
         หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
         (ส�าหรับบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์การท�างาน)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มิถุนายน-กรกฎาคม 0-3810- 2369   www.polsci-law.buu.ac.th

042โครงการที่รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี



ประเภทการรับเข้าศึกษา หนวยงานที่รับสมัคร ชวงรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต

2.12  การรับสมัครภาคพิเศษ 4 ปี  (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) งานรับเข้าศึกษา เมษายนและพฤษภาคม 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.13  การรับสมัครบุคคลที่ส�าเร็จการศึกษา  
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)

งานรับเข้าศึกษา พฤศจิกายน 0-3810-2222 ต่อ 2721, 2643 http://regservice.buu.ac.th

2.14  โครงการโควต้าเครือญาติแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มกราคม-พฤษภาคม 0-3810-2631 http://thaimed.buu.ac.th

2.15  โครงการบัณฑิตรักถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มีนาคม-พฤษภาคม 0-3810-2810,  0-3810-2845 http://nurse.buu.ac.th

2.16  การรับสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กันยายน 0-3810-2610 http://pharm.buu.ac.th

2.17  การรับสมัครภาคพิเศษ 
        หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ส�าหรับผู้จบ ปวส.)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พฤษภาคม-กรกฎาคม 0-3810- 2369   www.polsci-law.buu.ac.th

2.18   การรับสมัครภาคพิเศษ  
         คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มิถุนายน-กรกฎาคม 0-3810- 2369   www.polsci-law.buu.ac.th

2.19   การรับสมัครภาคพิเศษ 
         หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
         (ส�าหรับบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์การท�างาน)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มิถุนายน-กรกฎาคม 0-3810- 2369   www.polsci-law.buu.ac.th

043โครงการที่รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี



ประเภทการรับเข้าศึกษา หนวยงานที่รับสมัคร ชวงรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต

2.20   การรับสมัครภาคพิเศษ  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
         (ส�าหรับผู้จบปริญญาตรี)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มกราคม-กรกฎาคม 0-3810- 2369   www.polsci-law.buu.ac.th

2.21  โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ
        คณิตศาสตร์  (โครงการช้างเผือก 12 จังหวัดในภาค
        ตะวันออก)

คณะวิทยาศาสตร์ มกราคม 0-3810-3051  www.sci.buu.ac.th

2.22  โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ
        คณิตศาสตร์  (โครงการช้างเผือกทั่วประเทศ)

คณะวิทยาศาสตร์ มีนาคม 0-3810-3051  www.sci.buu.ac.th

2.23  โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
        (โครงการช้างเผือก )

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สิงหาคม-กันยายน 0-3810-2060 http://css.buu.ac.th

2.24  โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา
        (โครงการช้างเผือก)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มกราคม-มีนาคม 0-3810-2222 ต่อ 3328, 3313  www.eng.buu.ac.th

044โครงการที่รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี



ประเภทการรับเข้าศึกษา หนวยงานที่รับสมัคร ชวงรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต

2.20   การรับสมัครภาคพิเศษ  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
         (ส�าหรับผู้จบปริญญาตรี)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มกราคม-กรกฎาคม 0-3810- 2369   www.polsci-law.buu.ac.th

2.21  โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ
        คณิตศาสตร์  (โครงการช้างเผือก 12 จังหวัดในภาค
        ตะวันออก)

คณะวิทยาศาสตร์ มกราคม 0-3810-3051  www.sci.buu.ac.th

2.22  โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ
        คณิตศาสตร์  (โครงการช้างเผือกทั่วประเทศ)

คณะวิทยาศาสตร์ มีนาคม 0-3810-3051  www.sci.buu.ac.th

2.23  โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
        (โครงการช้างเผือก )

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สิงหาคม-กันยายน 0-3810-2060 http://css.buu.ac.th

2.24  โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา
        (โครงการช้างเผือก)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มกราคม-มีนาคม 0-3810-2222 ต่อ 3328, 3313  www.eng.buu.ac.th

045โครงการที่รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี



ประเภทการรับเข้าศึกษา หนวยงานที่รับสมัคร ชวงรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต

2.25  โครงการรับสมัครบุคคลที่ส�าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
        และ ปวส.  เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนาคม-มิถุนายน 0-3810-2222 ต่อ 3328, 3313  www.eng.buu.ac.th

2.26  โครงการสอบนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทาง 
        ศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ กันยายน-ตุลาคม 0-3810-2510 ต่อ 106   http://fineart.buu.ac.th

2.27  การรับสมัครสอบคัดเลือก  ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ พฤศจิกายน-มกราคม 0-3810-2510 ต่อ 106   http://fineart.buu.ac.th

2.28  การรับสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชานิเทศศิลป์
        (ภาคพิเศษ)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีนาคม-เมษายน 0-3810-2510 ต่อ 106   http://fineart.buu.ac.th

2.29  โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์ กันยายน-ตุลาคม 0-3810-2222 ต่อ  2060, 2090 www.edu.buu.ac.th

2.30 โครงการโควตาพิเศษ (วิทยาเขตสระแก้ว) คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุมภาพันธ์-มีนาคม 0-3726-1560  http://sciso.sakaeo.buu.ac.th

2.31 โครงการรับตรงโดยวิทยาเขตสระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมษายน-กรกฎาคม 0-3726-1560  http://sciso.sakaeo.buu.ac.th

2.32 โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มกราคม-พฤษภาคม 0-3726-1559-60    http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th

2.33 โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ กองกีฬาและนันทนาการ มีนาคม 0-3810-2442    http://sports.buu.ac.th

046โครงการที่รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี



ประเภทการรับเข้าศึกษา หนวยงานที่รับสมัคร ชวงรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต

2.25  โครงการรับสมัครบุคคลที่ส�าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
        และ ปวส.  เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนาคม-มิถุนายน 0-3810-2222 ต่อ 3328, 3313  www.eng.buu.ac.th

2.26  โครงการสอบนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทาง 
        ศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ กันยายน-ตุลาคม 0-3810-2510 ต่อ 106   http://fineart.buu.ac.th

2.27  การรับสมัครสอบคัดเลือก  ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ พฤศจิกายน-มกราคม 0-3810-2510 ต่อ 106   http://fineart.buu.ac.th

2.28  การรับสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชานิเทศศิลป์
        (ภาคพิเศษ)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีนาคม-เมษายน 0-3810-2510 ต่อ 106   http://fineart.buu.ac.th

2.29  โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์ กันยายน-ตุลาคม 0-3810-2222 ต่อ  2060, 2090 www.edu.buu.ac.th

2.30 โครงการโควตาพิเศษ (วิทยาเขตสระแก้ว) คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุมภาพันธ์-มีนาคม 0-3726-1560  http://sciso.sakaeo.buu.ac.th

2.31 โครงการรับตรงโดยวิทยาเขตสระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมษายน-กรกฎาคม 0-3726-1560  http://sciso.sakaeo.buu.ac.th

2.32 โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มกราคม-พฤษภาคม 0-3726-1559-60    http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th

2.33 โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ กองกีฬาและนันทนาการ มีนาคม 0-3810-2442    http://sports.buu.ac.th

047โครงการที่รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี



หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา

1.  สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ
2.  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
3.  ส�านักคอมพิวเตอร์
4.  ส�านักบริการวิชาการ
5.  ส�านักหอสมุด
6.  ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก (ศทอภอ.)
7.  ศูนย์เกาหลีศึกษา
8.  ศูนย์จีนศึกษา
9.  สถาบันขงจื๊อ
10.  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
11.  ศูนย์อินโดจีนศึกษา
12.  คลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยบูรพา
13.  หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ฯ  และบ่มเพาะวิสาหกิจ  (TLO-UBI)
14.  สถาบันภาษา
15.  ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษา
16.  หอพัก



มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี
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

มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี
เลขที่  57  หมู่ 1  ถนนชลประทาน  ต.โขมง  อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี  22170
โทร  0-3931-0000  โทรสาร  0-3931-0128
http://www.chanthaburi.buu.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว
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

BURAPHA
UNIVERSITY

CHANTHABURI
CAMPUS

SAKAEO
CAMPUS

BURAPHA UNIVERSITY
มหาวิทยาลัยบูรพา



จัดท�ำโดย งำนรับเข้ำศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ
http://regservice.buu.ac.th


