
จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธ์ิ
ระดับปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.ม.(การพยาบาลเดก็ - ป.โท (แผน ก) ปี 54 เหมาจ่าย) 13 53.85770651
 พย.ม.(การพยาบาลผู้ ใหญ่ - ป.โท (แผน ก) ปี 54 เหมาจ่าย) 15 46.67770862
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 28 50.001414014113
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.ม.(คณิตศาสตร์ - ป.โท (แผน ก) ปี 54) 8 87.50761101
 วท.ม.(เคมี - ป.โท (แผน ก) ปี 54) 5 60.00330220
 วท.ม.(วาริชศาสตร์ - ป.โท (แผน ก) ปี 54) 3 100.00303000
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - ป.โท (แผน ก) ปี 54) 1 100.00110000
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  - ป.โท (แผน ก) ปี 54) 2 100.00220000
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ป.โท (แผน ก) ปี 54) 2 50.00101110
 วท.ม.(สถิติ - ป.โท (แผน ก) ปี 54) 2 100.00211000
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 23 82.6119136431
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์  - ป.โท (แผน ก) ปี 54) 3 66.67211110
 กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์  - ป.โท (แผน ก) ปี 54) 7 100.00752000
 กศ.ม.(หลกัสตูรและการสอน  - ป.โท (แผน ก) ปี 54) 11 81.82990211
 กศ.ม.(หลกัสตูรและการสอน  - ป.โท (แผน ก) ปี 54) 1 100.00110000
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 22 86.3619163321
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา  - ป.โท (แผน ก) ปี 53) 2 100.00202000
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 100.00202000
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม.(การจดัการโลจิสติกส์และโซอ่ปุทาน  - ป.โท (แผน ก) ปี 54) 4 50.00220220
     รวม คณะโลจิสติกส์ 4 50.00220220
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
 วท.ม.(การวิจยัและสถิติทางวิทยาการปัญญา - ป.โท เหมาจ่าย (แผน ก) (จพศ) ปี 56)1 100.00110000
 วท.ม.(การวิจยัและสถิติทางวิทยาการปัญญา - ป.โท เหมาจ่าย (แผน ก) (ส/อ) ปี 56)4 100.00431000
     รวม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 5 100.00541000
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ  - ป.โท (แผน ก)(เหมาจ่าย) ปี 54) 1 100.00101000
 วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์  - ป.โท (แผน ก1)(เหมาจ่าย) ปี 54) 2 100.00202000
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 3 100.00303000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 87 100.0064491523185
               รวมทั้งส้ิน (ปริญญาโท ปกติ) 87 100.0064491523185
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จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธ์ิ
ระดับปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบติัชมุชน  - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54 เหมาจ่าย)20 90.0018153220
 พย.ม.(การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช  - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54 เหมาจ่าย)16 81.2513112330
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 36 86.1131265550
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.ม.(คณิตศาสตร์ศกึษา  - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54 (เหมาจ่าย)) 11 81.82990220
 วท.ม.(คณิตศาสตร์ศกึษา  - ป.โทพิเศษ (แผน ข) ปี 54 เหมาจ่าย) 2 0.00000211
 วท.ม.(เคมีศกึษา  - ป.โทพิเศษ (แผน ก) เหมาจ่าย ปี 54) 11 100.0011101000
 วท.ม.(ชีววิทยาศกึษา  - ป.โทพิเศษ (แผน ก) เหมาจ่าย ปี 54) 10 70.00752330
 วท.ม.(ฟิสิกส์ศกึษา  - ป.โทพิเศษ (แผน ก) เหมาจ่าย ปี 54) 11 100.001165000
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 45 84.4438308761
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก) (เหมาจ่าย) (54)) 29 79.3123230633
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา - ป.โทพิเศษ (แผน ข) (เหมาจ่าย) (54)) 369 80.2229624056735221
 กศ.ม.(การสอนภาษาองักฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (แบบ ก2)โทพิเศษ นานาชาติ (ปี 54))1 100.00101000
 กศ.ม.(การสอนภาษาองักฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (แบบ ก2)โทพิเศษ นานาชาติ (ปี 54))7 71.43550220
 กศ.ม.(หลกัสตูรและการสอน  - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54 (เหมาจ่าย))24 58.33141131073
 ศศ.ม.(Human Resource Development  - ป.โทพิเศษ นานาชาติ(แผน ก.แบบ ก1) ปี 54)8 75.00633211
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 438 78.7734528263936528
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ม.(การบริหารงานยติุธรรมและสงัคม - ป.โทพิเศษ (แผน ข) ปี 54) 1 100.00101000
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1 100.00101000
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 กจ.ม.(การจดัการการทอ่งเที่ยวระหวา่งประเทศ - ป.โทพิเศษ (แผน ข) หลกัสตูรภาษาองักฤษ ปี 54(1 ปริญญา))1 0.00000101
 กจ.ม.(การจดัการทรัพยากรมนษุย์ - ป.โท (แผน ก) โปรแกรมภาษาไทย ปี 54 (เหมาจ่าย))1 0.00000101
 กจ.ม.(การจดัการทรัพยากรมนษุย์ - ป.โท (แผน ข) โปรแกรมภาษาไทย ปี 54 (เหมาจ่าย))1 0.00000110
 กจ.ม.(การจดัการทรัพยากรมนษุย์ - ป.โท แผน ก ไมเ่ตม็เวลา ภาษาไทย ปี54(เหมาจ่าย))21 95.2420155101
 กจ.ม.(การจดัการทรัพยากรมนษุย์ - ป.โท แผน ข ไมเ่ตม็เวลา ภาษาไทย ปี54(เหมาจ่าย))18 94.4417152110
 กจ.ม.(การจดัการทอ่งเท่ียวระหวา่งประเทศ - ป.โท แผน ก ไมเ่ตม็เวลา ภาษาองักฤษ 2ปริญญา ปี54(เหมาจ่าย))2 100.00220000
 กจ.ม.(การจดัการทอ่งเท่ียวระหวา่งประเทศ - ป.โท แผน ข ไมเ่ตม็เวลา ภาษาองักฤษ 2ปริญญา ปี54(เหมาจ่าย))3 100.00330000
 กจ.ม.(การจดัการทอ่งเท่ียวระหวา่งประเทศ - ป.โทพิเศษ(แผน ก) หลกัสตูรภาษาองักฤษ ปี 54 (2 ปริญญา))1 100.00101000
 กจ.ม.(การจดัการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม - ป.โท แผน ก ไมเ่ตม็เวลา ปี54(เหมาจ่าย))5 80.00431110
 กจ.ม.(การจดัการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม - ป.โท แผน ข ไมเ่ตม็เวลา ปี54(เหมาจ่าย))5 60.00330220
 บช.ม.(การบญัชี (ไมมี่สาขา) ป.โท แผน ก ไมเ่ตม็เวลา ปี54(เหมาจ่าย))4 100.00431000
 บช.ม.(การบญัชี (ไมมี่สาขา) ป.โท แผน ข ไมเ่ตม็เวลา ปี54(เหมาจ่าย))7 100.00770000
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 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

 บช.ม.(การบญัชี (ไมมี่สาขา) ป.โทพิเศษ (แผน ข) เรียน ส-อ ปี 54(เหมาจ่าย))1 0.00000110
     รวม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 70 87.14615110963
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม.(การจดัการโลจิสติกส์และโซอ่ปุทาน  - ป.โทพิเศษ (แผน ข) (เหมาจ่าย 54))59 84.75503218945
 วท.ม.(การจดัการโลจิสติกส์และโซอ่ปุทาน  - ป.โทพิเศษ (แผน ข) (เหมาจ่าย 54))41 87.80361917514
     รวม คณะโลจิสติกส์ 100 86.008651351459
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ  - ป.โทพิเศษ (แผน ก)(เหมาจ่าย) ปี 54) 3 100.00312000
 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ  - ป.โทพิเศษ (แผน ข)(เหมาจ่าย) ปี 54) 7 85.71615101
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 10 90.00927101
         รวม ที่ตั้งบางแสน 700 90.005714421291298742
               รวมทั้งส้ิน (ปริญญาโท พิเศษ) 700 90.005714421291298742
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จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับปริญญาเอก ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 ปร.ด.(Nursing Science (Inter)  - ป.เอก (ปี 55) เหมาจ่าย) 2 50.00110110
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 2 50.00110110
คณะวิทยาศาสตร์
 ปร.ด.(คณิตศาสตร์ - ป.เอก(ปกติ) แบบ 1(1) ปี 54) 1 100.00110000
 ปร.ด.(เคมี - ป.เอก(ปกติ) แบบ 2.2 ปี 56) 1 100.00110000
 ปร.ด.(ฟิสิกส์ - ป.เอก(ปกติ) แบบ 1.1 ปี 55) 1 100.00110000
 ปร.ด.(วาริชศาสตร์ - ป.เอก(ปกติ) แบบ 1.1 ปี 53 (เหมาจ่าย)) 1 100.00110000
 ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - ป.เอก(ปกติ) แบบ 1.2 ปี 54) 1 100.00110000
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 5 100.00550000
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
 ปร.ด.(การวดัและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา - ป.เอก แบบ 2.1(จ-ศ) ปี49)2 100.00220000
 ปร.ด.(การวิจยัและสถิติทางวิทยาการปัญญา - ป.เอก แบบ 2.1(จ-ศ)(เหมาจ่าย) ปี49)2 100.00211000
 ปร.ด.(การวิจยัและสถิติทางวิทยาการปัญญา - ป.เอก แบบ 2.1(จ-ศ)(เหมาจ่าย) ปี56)1 100.00101000
 ปร.ด.(การวิจยัและสถิติทางวิทยาการปัญญา - ป.เอก แบบ 2.1(ส/อ)(เหมาจ่าย) ปี56)7 85.71615101
     รวม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 12 91.671147101
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ - ป.เอก แบบ 2.1 (ปี 55)) 1 100.00101000
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 1 100.00101000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 20 100.0018108211
วิทยาเขต : สระแก้ว
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
 ปร.ด.(การวดัและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา - ป.เอก แบบ 2.1(ไมเ่ตม็เวลา) ปี56 สระแก้ว)1 100.00110000
 ปร.ด.(การวิจยัและสถิติทางวิทยาการปัญญา - ป.เอก แบบ 2.1(ส/อ)(ปี51) สระแก้ว)1 100.00110000
     รวม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 2 100.00220000
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 2 100.00220000
               รวมทั้งส้ิน (ปริญญาเอก ปกติ) 22 100.0020128211
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จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับปริญญาเอก พิเศษ  ภาคฤดูร้อน  ปการศึกษา 2557

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะศึกษาศาสตร์
 ปร.ด.(Human Resource Development  - ป.เอกภาคพิเศษ นานาชาติ(แบบ 1.1) ปี 54)4 100.00422000
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 4 100.00422000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 4 100.00422000
               รวมทั้งส้ิน (ปริญญาเอก พิเศษ) 4 100.00422000
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