ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (1)
ลาดับที่

จานวนที่คณะ
เปิดรับ (คน)

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
(บาท)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการศึกษา

ภูมิสารสนเทศศาสตร์

แผน ก แบบ ก 2

เต็มเวลา

6

M3101B

แผน ข

เต็มเวลา

3

M3101C

แผน ก แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา

5

165,000

M3101D

แผน ข

ไม่เต็มเวลา

15

165,000

แผน ก แบบ ก 2

เต็มเวลา
(ชาวไทย)

2

วัน - เวลาราชการ

400,000

แผน ก แบบ ก 2

เต็มเวลา
(ชาวต่างชาติ)

5

วัน - เวลาราชการ

490,000

รหัส

ชื่อหลักสูตร

วันและเวลาที่เรียน

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาจาก สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
เอกสารการสมัคร

วันและเวลาที่จัดสอบ

สถานที่จัดสอบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล
หลักสูตร
(เบอร์โทร/Line official/Facebook)

ระดับปริญญาโท
1

2

M3101A วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M3102A วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M3102B

ภูมิสารสนเทศศาสตร์
(นานาชาติ)

วัน-เวลาราชการปกติ
และนอกวัน-เวลา
ราชการ
(บางรายวิชาอาจจัด
ให้มีการเรียนการสอน
ในวันเสาร์และอาทิตย์)

98,000

P

P

21 ตุลาคม 2563

ห้อง QS2-510
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

1.เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา
ได้แก่ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรณีวทิ ยา
ฟิสิกส์ สิง่ แวดล้อม เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สาขาอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะภูมิ
สารสนเทศศาสตร์
2. ผูม้ ีสิทธิส์ มัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 เป็นผูท้ ี่มี
คะแนนเฉลีย่ สะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.75
หรือมีประสบการณ์ในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์มาก่อน
ผูม้ ีสิทธิส์ มัครเข้าศึกษา แผน ข เป็นผูท้ ี่มีคะแนนเฉลีย่
สะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือมี
ประสบการณ์ในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์มาก่อน
3.ถ้าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติข้อ 1 หรือ 2 จะต้องเป็นผูท้ ี่มี
ประสบการณ์ในการทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า 3 ปีขึ้นไป โดยให้ผบู้ ังคับบัญชาระดับผูอ้ านวยการ
กอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป รับรองประสบการณ์การทางาน
และ/หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

038-102328 หรือ 090-9982741

P

P

21 ตุลาคม 2563

ห้อง QS2-510
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

ผูม้ ีสิทธิส์ มัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี และจบปริญญาตรี
ด้านวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ อวกาศ การสือ่ สารด้วยไฟฟ้า
วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ สารสนเทศ
ภูมิมาตร และวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
เกรดเฉลีย่ ไม่ต่ากว่า 3.0 โดยให้ผบู้ ังคับบัญชาระดับผูอ้ า
นวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองประสบการณ์
การทางาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์

038-102328 หรือ 090-9982741

98,000

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (2)
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

จานวนที่คณะ
เปิดรับ (คน)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการศึกษา

ภูมิสารสนเทศศาสตร์

แบบ 1.1

ไม่เต็มเวลา

2

แบบ 2.1

ไม่เต็มเวลา

3

วันและเวลาที่เรียน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาจาก สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
เอกสารการสมัคร

วันและเวลาที่จัดสอบ

สถานที่จัดสอบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

21 ตุลาคม 2563

ห้อง QS2-510
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

แบบ 1.1 (สาเร็จปริญญามหาบัณฑิต และทาดุษฎีนิพนธ์
เพียงอย่างเดียว) ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญามหาบัณฑิต
ในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง ที่ได้เกรดเฉลีย่ ไม่ต่ากว่า 3.5 และต้องมีผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีคณะผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาเป็นผู้
พิจารณาตรวจสอบและตัดสินความถูกต้องของเนื้อหา
วิชาการ (Peer reviews) อย่างน้อย 2 เรื่อง และ
จะต้องทาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ทั้งนี้
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
แบบ 2.1 (สาเร็จปริญญามหาบัณฑิต เรียนรายวิชา
และทาดุษฎีนิพนธ์) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย
โดยมีการทาดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม ผูเ้ ข้าศึกษาต้องสาเร็จปริญญา
มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จะต้องทาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล
หลักสูตร
(เบอร์โทร/Line official/Facebook)

ระดับปริญญาเอก
1

D3101A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

D3101B

นอกวัน-เวลาราชการ
(บางรายวิชาอาจจัด
ให้มีการเรียนการสอน
ในวันเสาร์และอาทิตย์)

550,000

P

P

038-102328 หรือ 090-9982741

