ดีที่สุดของ BU | 1

แนะนํามหาวิทยาลัย

• BU เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่อันดับหนึ่งของ
สหราชอาณาจักร (คู่มือแนะนํามหาวิทยาลัย
ประจําปี 2009 และ 2010 ของ The
Guardian) และมีอันดับที่สูงขึ้นในตารางจัด
อันดับหลักของสหราชอาณาจักรทั้งสี่ตาราง
ในปีที่ผ่านมา (2009-2010)
• ในเดือนธันวาคมปี 2008 มหาวิทยาลัยได้
รับรางวัลความเชื่อมั่นระดับสูงสุด ในการ
รักษามาตรฐานด้านวิชาการและการยกระดับ
คุณภาพจากสํานักงานประกันคุณภาพ (QAA)
• มหาวิทยาลัยมีอัตราการได้งานทําของผู้
สําเร็จการศึกษาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในสห
ราชอาณาจักร โดย 91%* ของผู้สําเร็จการ
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้งานทําหรือเรียน
ต่อภายในหกเดือนหลังจากสําเร็จการศึกษา
71%* ทํางานในระดับปริญญาตรีหรือเรียน
ต่อภายในหกเดือน ซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่ใน
ระดับสูงสุดของภาคการศึกษา (* ตัวเลขที่
แสดงมาจากการสํารวจจุดหมายปลายทาง
ของผู้สําเร็จการศึกษาประจําปี 2008 ของ
มหาวิทยาลัย Bournemouth)
• มหาวิทยาลัย Bournemouth อยู่ในอันดับที่สี่
ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีการ
พัฒนามากที่สุดในด้านคุณภาพการวิจัยจาก
การทดสอบประเมินผลการวิจัยประจําปี 2008
โดยสิบสาขาวิชาทีผ่านการประเมินผล มี
แปดสาขาวิชาที่มีผลงานวิจัยซึ่งได้รับคะแนน
คุณภาพในระดับชั้นนําของโลก
• BU ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Times
Higher Education (THE) ประจําปี 2009
สาขามหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมแห่งปี

PL
E

มหาวิทยาลัย Bournemouth มีความมุง่ มัน
่ ใน
การพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตัวคุณ รูปแบบการ
เรียนการสอนระดับมืออาชีพอันแข็งแกร่งของเรา
จะช่วยเตรียมความพร้อมแก่คณ
ุ สําหรับอนาคต
คุณภาพการสอนของเรามีความทันสมัย ตรงกับ
ความต้องการของนานาชาติและมีความร่วมมือ
อย่างดีกบ
ั ภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่

ความสําเร็จของ
มหาวิทยาลัย

M

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากเครือข่าย
อันกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมผ่านการ
ฝึกงานที่มีรายได้ทั้งระดับปริญญาตรีและสูง
กว่าปริญญาตรี ซึ่งจะช่วยให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีความพร้อมทั้งความรู้ทางวิชาการและทักษะ
ความชํานาญเพื่อเข้าสู่โลกของการทํางาน

SA

เมือง Bournemouth ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางภาค
ใต้ของประเทศอังกฤษ ห่างจากกรุงลอนดอนไม่
ถึงสองชั่วโมง มีหาดทรายที่มีชื่อเสียงยาว 12
กิโลเมตร มีสวนสาธารณะและสวนดอกไม้อัน
สวยงาม เมือง Bournemouth เป็นเมืองที่ผสม
ผสานระหว่างเมืองรีสอร์ทชายทะเลแบบดั้งเดิม
กับเมืองที่มีชีวิตชีวาและเฟื่องฟู
นี่คือช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้นอย่างยิ่งสําหรับ
การมาเรียนที่ BU ด้วยการลงทุนในบุคลากร
ทรัพยากรเพื่อการสอนและวิทยาเขตจะช่วยให้
นักศึกษาได้รับประโยชน์มากมาย ความสําเร็จ
ล่าสุดของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องยืนยันได้เป็น
อย่างดีและทําให้ BU เป็นมหาวิทยาลัยสมัย
ใหม่ชั้นนําของสหราชอาณาจักร
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คณะวิชาของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนอย่างอิสระและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในสาขาวิชาชีพต่างๆ

คณะวิชาธุรกิจ
คณะวิชาเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายทั้ง
ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาม
สาขาวิชาหลักได้แก่สาขาการบัญชีและการเงิน
ธุรกิจและการจัดการและกฏหมาย

นอกจากนี้คณะวิชานี้ยังเป็นสมาชิกของ UN
Global Compact และ PRIME อันเป็นการ
ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการมอบการศึกษา
สาขาการจัดการที่ให้ความสําคัญกับความรับ
ผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
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ด้วยการวิจัยด้านวิชาการอันแข็งแกร่งทําให้
คณะวิชาธุรกิจมีการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงตาม
ความต้องการของธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อ
วงการธุรกิจทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
และนานาชาติ
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ข้อมูลหลัก
• หลักสูตรสาขาธุรกิจและการจัดการศึกษาได้
รับคะแนนในระดับ “ชั้นนําของโลก” จากการ
ทดสอบประเมินผลการวิจัยครั้งล่าสุด (RAE
2008)
• ศูนย์ธุรกิจผู้บริหารซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางย่าน
ธุรกิจของเมือง Bournemouth เป็นสถาน
ที่ซึ่งนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีและ
ระดับบริหารจะได้มีโอกาสพบปะกับผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านธุรกิจ
• เป็นที่ตั้งของคณะวิชา MBA ของ
มหาวิทยาลัย Bournemouth ซึ่งเป็นเส้นทาง
สู่การเรียนหลักสูตรความเชี่ยวชาญพิเศษใน
สาขาการให้คําปรึกษา บริการการเงิน การ
ดําเนินธุรกิจระดับโลก สื่อ งานสาธารณะและ
ชุมชนและการท่องเที่ยว
• ปัจจุบันมีผู้สําเร็จการศึกษาสาขาธุรกิจจาก
มหาวิทยาลัยมากมายที่ประสบความสําเร็จใน
บริษัทระดับโลกเช่น เจพี มอร์แกน เคพีเอ็ม
จี ไอบีเอ็ม มาซาร์ ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์
และบอนด์เพียร์ซ
• มีการรับเข้าเรียนในเดือนกันยายนและมกราคม
สําหรับหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี
• หลักสูตรการเรียนเป็นที่ยอมรับจากภาค
อุตสาหกรรมโดยการรับรองจากหลายสถาบัน
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คณะวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อการ
อนุรักษ์
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คณะวิชานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความ
เข้าใจ การจัดการและการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ทาง
ธรรมชาติและของมนุษย์ โดยมีศูนย์วิชาการ
สามแห่งที่สนับสนุนการเรียนในสาขาวิชา
เหล่านี้อันได้แก่สาขาโบราณคดี มนุษยวิทยา
และมรดก นิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ์และการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

วิจัยภาคสนามที่เมือง Dorset และ East
Devon ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกโดยองค์กรยู
เนสโก
• คณะวิชามีห้องทดลองและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ชั้นยอดพร้อมด้วยอุปกรณ์
เพื่อการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวม
ถึงอุปกรณ์วิเคราะห์พื้นที่สําหรับงานภูมิ
สารสนเทศศาสตร์และมีโบราณวัตถุ สิ่ง
ประดิษฐ์ โครงกระดูกมนุษย์และสัตว์เพื่อใช้
ในการอ้างอิง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ภาค
สนามอันทันสมัยเพื่อการสํารวจภูมิประเทศ
และธรณีฟิสิกส์ใต้ผิวดินอีกด้วย
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คณะวิชามีชอ
่ื เสียงระดับนานาชาติในด้านการ
เรียนการสอนทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูงในหลายสาขาวิชา
รวมถึงความยอดเยีย
่ มด้านการวิจย
ั

ข้อมูลหลัก
• หลักสูตรสาขาโบราณคดีและภูมิศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ได้รับคะแนนในระดับ “ชั้น
นําของโลก” จากการทดสอบประเมินผลการ
วิจัยครั้งล่าสุด (RAE 2008)
• เข้ารอบสุดท้ายรางวัล Times Higher
Education ประจําปี 2009 ในสาขา
“โครงการวิจัยยอดเยี่ยมแห่งปี” สําหรับการ
วิจัยรอยเท้าของมนุษย์ยุคโบราณ
• ในระหว่างปี 2009 วารสาร ‘Science’ ซึ่งเป็น
หนึ่งในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับมาก
ที่สุดของโลกด้านการวิจัยได้ตีพิมพ์ผลงาน
สามชิ้นที่ร่วมแต่งโดยนักวิชาการจากคณะ
วิชานี้
• คณะวิชาเป็นที่ตั้งของชุมชนการวิจัยด้าน
โบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศ
อังกฤษและเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับงาน

3623-Best of BU brochure.indd i3

4/23/2010 10:24:55 AM

4 | ดีที่สุดของ BU

คณะวิชาการ
ออกแบบ วิศวกรรม
และคอมพิวเตอร์
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หลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญา
ตรีของคณะวิชานี้แบ่งเป็นสี่สาขาได้แก่ การ
ออกแบบ ระบบซอฟท์แวร์ เทคโนโลยีและ
จิตวิทยา โดยการประกอบธุรกิจ นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์คือหัวใจของกิจกรรมด้าน
วิชาการต่างๆของคณะวิชา อีกทั้งความสัมพันธ์
อันแข็งแกร่งกับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์
จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ตรงกับ
ความต้องการและเหมาะสมจากหลักสูตรการ
เรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในอาชีพการทํางานใน
อนาคต

ชมมากกว่า 1,700 คน โดยเป็นการแสดง
ผลงานการออกแบบและต้นแบบที่ผลิตโดย
นักศึกษา ซึ่งหลายๆผลงานมีศักยภาพเชิง
พาณิชย์ อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังสามารถดึงดูด
แมวมองจากรายการ Dragon’s Den ของบีบี
ซีและบริษัทชื่อดังอย่าง Dyson มาที่งานได้
อีกด้วย
• มีการรับเข้าเรียนในเดือนกันยายนและ
มกราคมสําหรับหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญา
ตรี

ข้อมูลหลัก
• หลักสูตรสาขาศิลปะและการออกแบบและ
วิศวกรรมทั่วไปได้รับคะแนนในระดับ “ชั้นนํา
ของโลก” จากการทดสอบประเมินผลการวิจัย
ครั้งล่าสุด (RAE 2008)
• คณะวิชาได้รับการรับรองจากหลากหลาย
สถาบันวิชาชีพอุตสาหกรรมเช่นสมาคม
จิตวิทยาแห่งประเทศอังกฤษ สถาบันนัก
ออกแบบวิศวกรรมและสมาคมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศอังกฤษ
• เทศกาลการออกแบบและนวัตกรรมที่จัดขึ้น
โดยคณะวิชาเป็นกิจกรรมประจําปีที่มีผู้เข้า
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