
พิจารณาจาก
เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

M3101A 4033003 เต็มเวลา 98,000

M3101B 4133004 ไม่เต็มเวลา 98,000

M3101C ยังไม่ก าหนด เต็มเวลา 165,000

M3101D 4133003 ไม่เต็มเวลา 165,000

M3102A แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา
(ชาวไทย)

วัน - เวลาราชการ 400,000 19 มีนาคม 2564 7 มิถุนายน 2564

M3102B แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 
(ชาวต่างชาติ)

วัน - เวลาราชการ 490,000

D3101A 5133002 แบบ 1.1 ไม่เต็มเวลา 19 มีนาคม 2564 7 มิถุนายน 2564

D3101B ยังไม่ก าหนด แบบ 2.1 ไม่เต็มเวลา

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2564
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชา รูปแบบการเรียน

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร

(เบอร์โทร/Line official/Facebook)
ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการศึกษา

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)
วันและเวลาท่ีเรียนล าดับท่ี ช่ือหลักสูตรรหัสสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครรหัสหลักสูตร

วันและเวลาท่ีจัดสอบ
สถานท่ีจัดสอบ

  จ านวนท่ีคณะ    
เปิดรับ (คน) 

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

10

9

038 – 102328 หรือ 090-9982741วัน-เวลาราชการปกติ 
และนอกวัน-เวลา

ราชการ 
(บางรายวิชาอาจจัด

ให้มีการเรียนการสอน
ในวันเสาร์และอาทิตย์)

P P ห้อง QS2-508 V
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

1

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

7 มิถุนายน 256419 มีนาคม 2564 1.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา ได้แก่
 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ 
ส่ิงแวดล้อม เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ
 ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2. ผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.75หรือ
มีประสบการณ์ในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์มาก่อน ผู้มี
สิทธ์ิสมัครเข้าศึกษา แผน ข เป็นผู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมใน
ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ใน
สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์มาก่อน
3.ถ้าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อ 1 หรือ 2 จะต้องเป็นผู้ท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานในสาขาท่ีเก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3
 ปีข้ึนไป โดยให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อานวยการกอง หรือ
เทียบเท่าข้ึนไป รับรองประสบการณ์การท างาน และ/หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

แบบ 1.1 (ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิต และท าดุษฎีนิพนธ์
เพียงอย่างเดียว) ผู้เข้าศึกษาท่ีสาเร็จปริญญามหาบัณฑิต 
ในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง
 ท่ีได้เกรดเฉล่ียไม่ต่ากว่า 3.5 และต้องมีผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ท่ีมีคณะผู้เช่ียวชาญในสาขาเป็นผู้พิจารณา
ตรวจสอบและตัดสินความถูกต้องของเน้ือหาวิชาการ (Peer
 reviews) อย่างน้อย 2 เร่ือง และจะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ท้ังน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร
แบบ 2.1 (ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิต เรียนรายวิชา และท า
ดุษฎีนิพนธ์) เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทา
ดุษฎีนิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ผู้เข้า
ศึกษาต้องสาเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จะต้อง
ทาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา
อีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ผู้มีสิทธ์ิสมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี และจบปริญญาตรี
ด้านวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ อวกาศ การส่ือสารด้วยไฟฟ้า วิศวกรรม
ส่ิงแวดล้อม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ สารสนเทศ ภูมิมาตร และ
วิทยาศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีเกรดเฉล่ียไม่ต่า
กว่า 3.0 โดยให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อานวยการกองหรือ
เทียบเท่าข้ึนไปรับรองประสบการณ์การท างาน และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรภูมิ
สารสนเทศศาสตร์

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
(นานาชาติ)

P P 8 มกราคม 2564 ห้อง QS2-508 V
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิสารสนเทศศาสตร์
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คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

Pภูมิสารสนเทศศาสตร์ นอกวัน-เวลาราชการ 
(บางรายวิชาอาจจัด

ให้มีการเรียนการสอน
ในวันเสาร์และอาทิตย์)
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550,000 8 มกราคม 2564

8 มกราคม 2564


