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BD MAP
 บรูไน หรอื เนการาบรูไนดารุสซา

ลาม เป็นประเทศที�ต ั�งอยู่บนเกาะ
บอร์เนยีวในภูมภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้ ชายฝั�ง
ทางด้านเหนอืจรดทะเลจนีใต้ 
พรมแดนทางบกที�เหลอืจากน ั�นถูก
ลอ้มรอบด้วยรฐัซาราวกั 
มาเลเซยีตะวนัออก บรูไนเป็น
ประเทศผูส่้งออกนํ�ามนัเป็นสนิค้า
หลกั



A Message From The Dean

Welcome to the FASS webpages. We are the largest faculty in 
UBD, and the majority of GenNext undergraduates now choose to 
study for a BA degree, selecting one of the ten Majors offered by 
FASS. We also have an an increasing body of postgraduate 
students pursuing a Masters by Coursework, Masters by Research, 
or PhD in the various disciplines.
These pages give you detailed information about the degrees we 
offer, the background and publications of our academic staff, and 
the research projects we are engaged in. I hope you find them 
interesting and useful.



ABOUT THE UNIVERSITY
 UBD ก่อต ั�งข ึ�นในปี 1985 เปิดรบันกัศกึษาคร ั�งแรกเพยีง 176 คน

ต ั�งแต่น ั�นมา UBD ได้เหน็การเพ ิ�มข ึ�นของจาํนวนนกัศกึษาและผูจ้บการศกึษา, 

 การแนะนาํของนกัวชิาการให้เปิดสาขาวชิาใหม่ท ี�เพ ิ�มประสทิธภิาพของโครงสร้างพ ื�นฐานและการพฒันา
ของการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

 มหาวทิยาลยัยา้ยมาต ั�งในปจัจุบนัในปี 1995 เพราะมสีภาพแวดลอ้มที�เอ ื�อต่อการเรยีนรู้และการวจิยั 
UBD เป็นแนวทางตามค่านยิมหลกัท ี�ส ี�ของตน
วนัน ี�มสีถาบนัทางวชิาการ / ศูนย์ รวม 5 สถาบน้ และ 9 สาขาวชิา คอื ธุรกจิอสิลามศกึษา, ศลิปะ
, วทิยาศาสตร์,วทิยาศาสตร์สุขภาพ, เอเชยีศกึษา,นโยบายการศกึษา, การศกึษา, ภาษา, และ
เทคโนโลยแีบบบูรณาการ

 UBD ได้ขยายตวัในระยะเวลาอนัส ั�นท ั�งด้านวชิาการและ โครงสร้างพ ื�นฐาน สามารถผลติผูน้าํท ี�ม ี
อทิธพิลต่อผูป้ระกอบการ และวฒันธรรมที�ประสบความสาํเรจ็ผา่นการสร้างสภาพแวดลอ้มที�เอ ื�อต่อ
การบรรลุความเป็นเลศิในการเรยีนการสอน การวจิยั การให้ทุนการศกึษา, การบรกิารกจิการ
สาธารณะแบบมอือาชพี



ABOUT THE UNIVERSITY
 ในปี 2009 UBD ประกาศการแนะนาํของโครงการ  GenNEXT ซึ�งเป็นกรอบการศกึษา

การออกแบบมาสาํหรบันกัเรยีนที�จะเก่งตามรูปแบบการเรยีนรู้ของตน 

 ในปี 2011 ปี UBD พบว่าทวภิาคคีวรเป็นส่วนหน ึ�งของโครงการ  GenNEXT ซึ�ง
นกัเรยีนทุกคนจะต้องออกจากมหาวทิยาลยัเป็นเวลาหน ึ�งปี น ี�คอืการส่งเสรมิการเรยีนรู้ในโลกจรงิ
ประสบการณ์และการออกแบบที�เป็นศูนย์กลาง; นกัเรยีนจะได้รบัโอกาสที�จะได้รบัประสบการณ์ในชุมชน
ตามหรอืต่างประเทศที�อยู่ด้านนอกของมหาวทิยาลยั UBD  เป็น National 

university

 ความสาํเรจ็ของนกัเรยีน UBD ไม่ได้ จาํกดั ไปยงัพ ื�นท ี�ทางวชิาการเพยีงอย่างเดยีว ในความเป็น
จรงิ UBD พยายามที�จะผลติแบบองค์รวมและกลุม่ผูผู้ส้าํเรจ็การศกึษา น ี�สอดคลอ้งกบัคาํขวญั
ของ "Ke Arah Kesempurnaan Insan" หรอื "มนุษย์สู่ความเป็นเลศิ" 
UBD มเีป้าหมายที�จะป ั�นบุคคลท ั�งหมดที�ประสบความสาํเรจ็ทางจติวญิญาณด้านวชิาการและด้าน
ปฏบิตัิ



มหาวิทยาลยัแห่งบรูไนดารุสซาลาม จดัไดว้า่มีความเชี�ยวชาญคณะสาขาทางดา้น
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นอยา่งมาก จากคณะสาขาที�เปิดสอนจาํนวน 12 
คณะ/สถาบนั ไดแ้ก่
1. สถาบนับรูไนศึกษา (Academy of Brunei Studies) ศึกษาสังคม
     และวฒันธรรมองประเทศบรูไน
2. ศูนยศึ์กษาต่อเนื�อง (Continuing Education Centre) เพื�อรองรับ
    การขยายโอกาสทางการศึกษาแก่คนทุกกลุ่ม
3. คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Arts and Social

Sciences)
4. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และนโยบายศึกษา (Faculty of Business, 
Economics and Policy Studies)
5. คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)
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6. สถาบนัความเป็นผูน้าํ และนวตักรรมชั�นสูง (Institute for Leadership, 
Advancement and Innovation)

7. สถาบนัเอเชียศึกษา (Institute of Asian Studies)
8. สถาบนันโยบายศึกษา (Institute of Policy Studies)
9. ศูนยภ์าษา (Language Centre)
10. สถาบนัวิทยาศาสตร์สุขภาพของสุลต่านแห่งบรูไน  (Pengiran Anak Puteri

Rashidah Sa'adatul Bolkiah Institute of Health Sciences)
11. สถาบนัวิชาการดา้นศึกษาศาสตร์ของสุลต่านแห่งบรูไน (Sultan Hassanal

Bolkiah Institute of Education)
12. ศูนยอิ์สลามศึกษา (Sultan Omar Ali Saifuddien Centre for Islamic Studies)

ทั�งนี�มหาวิทยาลยัมีนกัศึกษาจาํนวน 2,800 คน และคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ที�
ประมาณ 300 คน 
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MAIN POLICY
Purpose and Key Objectives
 This policy has been developed in consultation with the 

Learning and Teaching Committee. It is prepared as a guide 
to the examinations process with transparency against a 
shared purpose. It is informed by current practice and has 
been benchmarked against the wider higher education 
sector. It remains a live document, which will need to 
develop and evolve with teaching and learning practice at 
Brunel, and as the supporting systems and teams progress. 
The context is for us all to work together, as a community, to 
provide the best possible environment for candidates to 
succeed and realise their potential within a fair and 
equitable system



MAIN POLICY
นโยบายหลกั
1 วตัถุประสงคแ์ละวตัถุประสงคห์ลกั
            นโยบายนี�ไดรั้บการพฒันาในการปรึกษาหารือกบัคณะกรรมการจดั
การศึกษา นโยบายนี�จะถูกจดัเตรียมเป็นแนวทาง ผา่นกระบวนการตรวจสอบ
ดว้ยความโปร่งใส มีวตัถุประสงคที์�ใชร่้วมกนั ซึ�งเป็นที�ทราบทั�วไป โดยถือ
ปฏิบติัในปัจจุบนัและไดรั้บการเทียบเคียง กบัภาคการศึกษาที�กวา้งขึ�นสูงขึ�น 
และยงัคงเป็นนโยบายที�มีผลบงัคบัอยูซึ่� งจะตอ้งมีการพฒันาและมีวิวฒันาการ
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ การปฏิบติัที�บรูไน และเป็นระบบที�สนบัสนุน
และส่งเสริมทีมบริหาร  เป็นบริบทสาํคญัสาํหรับพวกเราทุกคน จะทาํงาน
ร่วมกนัเป็นทีม เพื�อใหส้ภาพแวดลอ้มที�ดีที�สุดสาํหรับผูเ้รียนใหป้ระสบ
ความสาํเร็จและตระหนกัถึงศกัยภาพของพวกเขาในระบบที�เป็นธรรมและเท่า
เทียมกนั



ABOUT THE UNIVERSITY

VISION MISSION

 A first class 
international 
university, A distinctive 
national identity

VALUES

 People. Expertise. 
Relevance. Leadership

 Our mission is to develop the 
individual and society as a 
whole through the cultivation 
and enrichment of the intellect, 
faith and culture, accomplished 
through the creation of an 
environment conducive to 
achieving excellence in 
teaching, learning, research, 
scholarship, public service and 
professional practice.



STRATEGY & QUALITY ASSURANCE

Vision First class international 
university, Distinctive National 
Identity Top 50 in Asia by 2015

ต้องเป็นมหาวทิยาลยัช ั�นหน ึ�งระดบันานาชาต,ิ ท ี�เป็นเอกลกัษณ์
โดดเด่นของชาต ิตดิอนัดบัท ี� 50 ในเอเชยีภายในปี 2015



ACADEMY OF BRUNEI STUDIES

VISION

An academic Centre of excellence that 
leads the world in the creation and 
dissemination of knowledge relating to all 
aspects of life in Brunei Darussalam

 นกัวชิาการของศูนย์วชิาการ ต้องมคีวามเป็นเลศิในที�นาํไปสู่  โลกในการสร้างและ
เผยแพร่ความรู้ท ี�เก ี�ยวขอ้งกบัทุกๆด้านของชวีติในประเทศบรูไนดารุสซาลาม



UNDERGRADUATE  STUDY

PROGRAMME

Bachelor of Business 

Bachelor of Science

Bachelor of Health Science 

Bachelor of Arts



GRADUATE STUDY
UBD graduate degrees (Masters by coursework or by research and PhD) including in the 
following disciplines:
 Islamic Civilization and Contemporary Issues
 Islamic Banking and Finance
 Education
 Energy Studies
 Computing and New Media
 Crop Science
 Primary Health Care
 Brunei Studies
 Malay Language and Linguistics
 Art, Professional Communication and Media



GRADUATE PROGRAMMES

Masters by Coursework (22)
  Faculty of Arts and Social Sciences (6)

 Faculty of Business Economics and Policy Studies (5)

 Faculty of Science (4)

 Institute of Policy Studies (IPS) (1)

 PAPRSB Institute of Health Sciences (2)

 Sultan Hassanal Bolkiah Institue of Education (4)



Masters by Research and  PhD  (61)
 

 Academy of Brunei Studies (2) 

 Faculty of Arts and Social Sciences (24)

 Faculty of Business Economics and Policy Studies (6) 

 Faculty of Science (17) 

 PAPRSB Institute of Health Sciences (8)

 Sultan Hassanal Bolkiah Institue of Education (2)

 Sultan Omar 'Ali Saifuddien Centre for Islamic Studies (2)

GRADUATE PROGRAMMES



Sultan Hassanal Bolkiah Institue of Education

สถาบนัการศกึษา สุลตานฮจัซนั โบลเกยีร์
วสิยัทศัน์:
 SHBIE คอืการพฒันาตวัเองเป็นบณัฑติช ั�นนาํของการศกึษาที�มเีอกลกัษณ์ประจาํชาตแิละ

ระดบันานาชาตทิ ี�โดดเด่น

พนัธกจิ:
 SHBIE คอืการมุ่งม ั�นสู่ความเป็นเลศิในด้านการศกึษาครูผา่นการใหก้ารเรยีนการสอนที�ม ี

คุณภาพสูงและการบรกิารใหค้าํปรกึษาด้านการวจิยัและชุมชนในการใหก้ารศกึษาที�มศีกัยภาพ

คุณค่า:
 SHBIE ต้องรบัผดิชอบ การเช ื�อมต่อความเป็นเลศิ ความซื�อสตัย์ และความละมา้ย

คลา้ยคลงึท ี�เป็นค่านยิมหลกั



GRADUATE   PROGRAMMES

PROGRAMMES

 Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education offers a range of 
graduate programmes to meet the diverse needs of learners from 
varying educational backgounds and with different educational 
needs:

 Doctorate Programme by research  
• PhD in Education

 Master Programme by research       
• Master of Education

 Master Programmes by coursework
• Master of Teaching
• Master of Education
• Master in Counselling

 Graduate Diploma Programme by coursework
•Graduate Diploma in Education



THANK YOU


