
ประเภท 01: สอบเข้า
จํานวนนิสิตรายงานตัว (11 - 12 พ.ค. 59)

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาโท ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธ์ิ
ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.ม.(หลกัสตูรและการสอน  - แบบเตม็เวลา (แผน ก) ปี54 เหมาจ่าย มีวิชาชีพครู มีฤดรู้อน)25 92.0023203211
 วท.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา  -เตม็เวลา (แผน ก)(จ.-ศ.) ปี54 (เหมาจ่าย)) 8 100.008710--
 กศ.ม.(เทคโนโลยีการศกึษา - ป.โท (แผน ก)(จนัทร์-ศกุร์) ปี 54) 5 100.005410--
 กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์  - ป.โท (แผน ก) ปี54 (เหมาจ่าย) ไม่มีวิชาชีพครู ไมม่ีฤดรู้อน)1 100.0011-0--
 กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์  - เตม็เวลา (แผน ก) ปี54 (เหมาจ่าย) มีวิชาชีพครู มีฤดรู้อน)23 95.65221751-1
 กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์ - เตม็เวลา (แผน ก) ปี54 (เหมาจ่าย) มีวิชาชีพครู,มีฤดรู้อน)14 92.8613941-1
 กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์  - ป.โท (แผน ก) ปี54 (เหมาจ่าย) ไม่มีวิชาชีพครู ไม่มีฤดรู้อน)3 100.003210--
 กศ.ม.(การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี-เตม็เวลา(แผน ก)(จ.-ศ.มีวิชาชีพครู ฤดรู้อน) ปี56 (เหมาจ่าย))6 83.3353211-
 กศ.ม.(การศกึษาและการพฒันาสงัคม -เตม็เวลา (แผน ก)(จ.-ศ.) ปี55 (เหมาจ่าย) วิชาครู ไม่มีฤดรู้อน)4 100.0044-0--
 วท.ม.(สมอง จิตใจและการเรียนรู้  -เตม็เวลา (แผน ก) (ส.-อา.) ปี57 (เหมาจ่าย) เรียนฤดรู้อน ไมมี่วิชาครู)14 92.86131031-1
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 103 94.17977720624
         รวม ที่ตั้งบางแสน 103 94.17977720624
                               รวมทั้งส้ิน 103 94.17977720624
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ประเภท 01: สอบเข้า
จํานวนนิสิตรายงานตัว (11 - 12 พ.ค. 59)

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาโท ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธ์ิ
ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะศึกษาศาสตร์
 วท.ม.(วิจยั วดัผล และสถิติการศกึษา  -ไม่เตม็เวลา (แผน ก)(ส.-อา.) ปี54 (เหมาจ่าย))16 81.251313-33-
 วท.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา  -ไม่เตม็เวลา (แผน ก)(ส.-อา.) ปี54 (เหมาจ่าย)) 10 80.0088-211
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไม่เตม็เวลา (ก.,ส.-อา. ปี54 (เหมา) ไม่มีวิชาชีพครู,มีฤดรู้อน)6 83.335411-1
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไม่เตม็เวลา (ข.,ส.-อา. ปี54 เหมาจ่าย) ไม่มวิีชาชีพครู,มีฤดรู้อน)54 96.30524392-2
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไม่เตม็เวลา (แผน ข)(จ.-พ.-ศ.) ปี54 (เหมาจ่าย)) 20 100.00201640--
 กศ.ม.(การสอนภาษาองักฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (แบบ ก2)โทพิเศษ นานาชาติ (ปี 54) มีฤดรู้อน)8 62.5051433-
 กศ.ม.(การสอนภาษาองักฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (แบบ ข)โทพิเศษ นานาชาติ (ปี 54) มีฤดรู้อน)1 0.000--1-1
 กศ.ม.(เทคโนโลยีการศกึษา  - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54(เสาร์-อาทิตย์)) 6 83.3354111-
 ศศ.ม.(การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ โทพิเศษ (แผน ข) 54 มีฤดรู้อน)1 100.001-10--
 กศ.ม.(หลกัสตูรและการสอน  -ไม่เตม็เวลา (แผน ก)(ส.-อา.) ปี54 (เหมาจ่าย)) 15 93.33141221-1
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 137 89.78123101221486
         รวม ที่ตั้งบางแสน 137 89.78123101221486
วิทยาเขต : จันทบุรี
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไม่เตม็เวลา (แผน ข)(ส.-อา.) ปี54 (เหมาจ่าย) จนัทบรีุ)17 100.00171430--
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไม่เตม็เวลา (แผน ก)(ส.-อา.) ปี54 (เหมาจ่าย) จนัทบรีุ)3 100.003210--
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 20 100.0020164000
         รวมวิทยาเขตจันทบุรี 20 100.0020164000
วิทยาเขต : สระแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไม่เตม็เวลา (แผน ข)(ส.-อา.) ปี54 (เหมาจ่าย) สระแก้ว)20 95.001917211-
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 20 95.0019172110
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 20 95.0019172110
                               รวมทั้งส้ิน 177 95.00162134281596
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ประเภท 01: สอบเข้า
จํานวนนิสิตรายงานตัว (11 - 12 พ.ค. 59)

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาเอก ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาเอก ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผ่าน
สัมภาษณ์ ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะศึกษาศาสตร์
 ปร.ด.(วิจยั วดัผล และสถิตกิารศกึษา  -เตม็เวลา (ส.-อา.) ปี54 (เหมาจ่าย)) 1 100.0011-0--
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 1 100.00110000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 1 100.00110000
                               รวมทั้งส้ิน 1 100.00110000
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