
รวมทุกประเภท

จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธ์ิ
ระดับปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.ม.(Nursing Science  (Inter) Adult Nursing Pathway plan A - ป.โท เตม็เวลา ปี 55)1 100.00110000
 พย.ม.(Nursing Science  (Inter) Community Nursing Pathway plan A - ป.โท เตม็เวลา ปี 55)2 0.00000220
 พย.ม.(Nursing Science  (Inter) Gerontological Nursing Pathway plan A - ป.โท เตม็เวลา ปี 55)2 100.00211000
 พย.ม.(Nursing Science  (Inter) Maternity Nursing and Midwifery Pathway plan A - ป.โท เตม็เวลา ปี 55)2 100.00220000
 พย.ม.(Nursing Science  (Inter) Mental Health & Psychiatric Nursing Pathway plan A - ป.โท เตม็เวลา ปี 55)2 100.00220000
 พย.ม.(การผดงุครรภ์ - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก) ปี 55 เหมาจา่ย) 13 69.23990440
 พย.ม.(การพยาบาลเดก็ - ป.โท (แผน ก) ปี 54 เหมาจ่าย) 8 75.00660220
 พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก) ปี 54 เหมาจา่ย) 14 71.4310100440
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 44 72.733231112120
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.ม.(คณิตศาสตร์ศกึษา  - เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี59) (เหมาจา่ย) จ.-ศ. สควค.)1 100.00101000
 วท.ม.(คณิตศาสตร์ศกึษา  - เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี59) (เหมาจา่ย) จ.-ศ.)1 0.00000110
 วท.ม.(เคมี -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี59) เหมาจา่ย) 4 100.00440000
 วท.ม.(เคมีศกึษา -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี59) เหมาจา่ย สควค) 3 100.00321000
 วท.ม.(จลุชีววิทยาประยกุต์ - เตม็เวลา แผน ก แบบ ก1 (ปี59) (เหมาจา่ย)) 1 100.00110000
 วท.ม.(ชีวเคมี  - เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี59) (เหมาจา่ย)) 3 100.00321000
 วท.ม.(ชีววิทยาศกึษา  - ป.โท (แผน ก) ปี 59 เต็มเวลา แบบ ก2 เหมาจา่ย สควค.)3 100.00312000
 วท.ม.(ฟิสกิส์ศกึษา  - เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี59) (เหมาจา่ย) จ.-ศ. สควค.)1 100.00101000
 วท.ม.(ฟิสกิส์ศกึษา  - เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี59) (เหมาจา่ย) จ.-ศ.) 1 100.00110000
 วท.ม.(วาริชศาสตร์ -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี59) เหมาจา่ย) 2 50.00110101
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - เต็มเวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี59) (เหมาจา่ย)) 13 84.6211101220
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  - เต็มเวลา แผน ก แบบ ก1 (ปี59) (เหมาจา่ย))1 100.00110000
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  - เต็มเวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี59) (เหมาจา่ย))2 100.00220000
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี59) เหมาจา่ย) 1 100.00101000
 วท.ม.(สถิติ - เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี59) เหมาจา่ย) 1 100.00101000
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 38 89.4734259431
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.ม.(การศกึษาและการพฒันาสงัคม -เตม็เวลา (แผน ก)(จ.-ศ.) ปี55 (เหมาจ่าย) วิชาครู ไม่มีฤดรู้อน)4 100.00440000
 กศ.ม.(การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี-เตม็เวลา(แผน ก)(จ.-ศ.มีวิชาชีพครู ฤดรู้อน) ปี56 (เหมาจา่ย))6 83.33532110
 กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์  - ป.โท (แผน ก) ปี54 (เหมาจ่าย) ไมมี่วิชาชีพครู ไมมี่ฤดรู้อน)3 100.00321000
 กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์ - เตม็เวลา (แผน ก) ปี54 (เหมาจา่ย) มีวิชาชีพครู,มีฤดรู้อน)15 93.3314104101
 กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์  - เตม็เวลา (แผน ก) ปี54 (เหมาจา่ย) มีวิชาชีพครู มีฤดรู้อน)27 96.3026197101
 กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์  - ป.โท (แผน ก) ปี54 (เหมาจา่ย) ไมมี่วิชาชีพครู ไมมี่ฤดรู้อน)1 100.00110000

ระเบียนนิสติ 09/08/59 19:21  หน้า 1/ 9



รวมทุกประเภท

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

 กศ.ม.(เทคโนโลยีการศกึษา - ป.โท (แผน ก)(จนัทร์-ศกุร์) ปี 54) 4 100.00431000
 กศ.ม.(หลกัสตูรและการสอน  - แบบเตม็เวลา (แผน ก) ปี54 เหมาจา่ย มีวิชาชีพครู มีฤดรู้อน)26 92.3124213211
 วท.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา  -เตม็เวลา (แผน ก)(จ.-ศ.) ปี54 (เหมาจ่าย)) 8 100.00871000
 วท.ม.(สมอง จิตใจและการเรียนรู้  -เตม็เวลา (แผน ก) (ส.-อา.) ปี57 (เหมาจา่ย) เรียนฤดรู้อน ไม่มีวิชาครู)14 92.8613103101
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 108 94.441028022624
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี  - เตม็เวลา (แผน ก2) ปี 59 (เหมาจา่ย)) 3 100.00321000
 วศ.ม.(วิศวกรรมเคร่ืองกล - เต็มเวลา (แผน ก แบบ ก2) (หลกัสตูร 56)) 2 100.00202000
 วศ.ม.(วิศวกรรมชีวภาพ  - เต็มเวลา Inter (แผน ก.แบบ ก2) ปี 56 เหมาจา่ย) 1 100.00110000
 วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า  - เตม็เวลา (แผน ก) ปี 55 เหมาจา่ย) 1 100.00101000
 วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา  - เตม็เวลา (แผน ก) ปี 57 (เหมาจา่ย)) 3 100.00321000
 วศ.ม.(วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  - เตม็เวลา (แผน ก) ปี 58 (เหมาจา่ย)) 3 100.00312000
 วศ.ม.(วิศวกรรมอตุสาหการ  - เตม็เวลา (แผน ก) ปี 55 (เหมาจา่ย)) 4 100.00431000
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 100.001798000
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 วท.ม.(สขุศกึษาและการสร้างเสริมสขุภาพ -ป.โท (แบบเตม็เวลา ก2) ปี 59) 2 100.00220000
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 100.00220000
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและการกีฬา - ป.โท(แผน ก) กลุม่การบริหารและการจดัการฯ ปี54(เหมาจา่ย))4 75.00321101
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและการกีฬา - ป.โท(แผน ก) กลุม่สรีรวิทยาการออกกําลงักาย ปี54(เหมาจา่ย))3 100.00303000
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 7 85.71624101
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ม.(รัฐศาสตรมหาบณัฑิต - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก) เหมาจ่าย ปี 59) 2 100.00211000
 ร.ม.(รัฐศาสตรมหาบณัฑิต - ป.โท เตม็เวลา (แผน ข) เหมาจ่าย ปี 59) 13 92.3112210101
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 15 93.3314311101
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม.(การจดัการโลจิสติกส์และโซอ่ปุทาน  - ป.โท (แผน ก) ปี 55) 2 100.00202000
     รวม คณะโลจิสติกส์ 2 100.00202000
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
 วท.ม.(การวิจยัและสถิตทิางวิทยาการปัญญา - ป.โท เหมาจา่ย (แผน ก) (จพศ) ปี 56)1 100.00110000
 วท.ม.(การวิจยัและสถิตทิางวิทยาการปัญญา - ป.โท เหมาจา่ย (แผน ก) (ส/อ) ปี 56)3 100.00330000
     รวม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 4 100.00440000
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.ม.(ภมิูสารสนเทศศาสตร์ - ป.โท แผน ก แบบ ก2(เหมาจา่ย) ปี 54) 6 100.00633000
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 6 100.00633000
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ  - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก 1) ปี 58 เหมาจา่ย) 5 100.00514000
 วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ  - ป.โท เตม็เวลา (แผน ข) ปี 58 เหมาจา่ย) 2 100.00202000
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รวมทุกประเภท

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

 วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ  - ป.โท เตม็เวลา(แผน ก 2) ปี 58 เหมาจ่าย) 5 80.00413101
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 12 91.671129101
         รวม ที่ตั้งบางแสน 255 91.672301616925178
วิทยาเขต : สระแก้ว
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
 วท.ม.(การวดัและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา - ป.โท เหมาจา่ย (แผน ก) (ส/อ) ปี 56 สระแก้ว)1 100.00101000
 วท.ม.(การวิจยัและสถิตทิางวิทยาการปัญญา - ป.โท (แผน ก) ส/อ อาเซยีน ปี 56 สระแก้ว)4 100.00431000
     รวม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 5 100.00532000
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 5 100.00532000
               รวมทั้งส้ิน (ปริญญาโท ปกติ) 260 100.002351647125178
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รวมทุกประเภท

จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธ์ิ
ระดับปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.ม.(การพยาบาลผู้สงูอาย ุ - ไมเ่ตม็เวลา (แผน ก) ปี 55 เหมาจา่ย) 20 100.0020155000
 พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบติัชมุชน  - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54 เหมาจา่ย)10 90.00981110
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 30 96.6729236110
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นศ.ม.(นวตักรรมการสือ่สารทางการเมือง  - แบบไมเ่ตม็เวลา (แผน ก) ปี 58 เหมาจ่าย)7 100.00734000
 นศ.ม.(สือ่สารการตลาด  - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54 เหมาจา่ย) 1 100.00110000
 นศ.ม.(สือ่สารการตลาด  - ป.โทพิเศษ (แผน ข) ปี 54 เหมาจา่ย) 7 57.14431321
 ศศ.ม.(ปรัชญา  - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 55 เหมาจ่าย) 3 66.67220110
 ศศ.ม.(ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร  - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54 เหมาจ่าย) 9 100.00963000
 ศศ.ม.(ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร  - ป.โทพิเศษ (แผน ข) ปี 54 เหมาจ่าย) 6 66.67431211
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33 81.8227189642
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.ม.(คณิตศาสตร์ศกึษา  - ไมเ่ตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ปี59) (เหมาจา่ย) ต.ค.-มี.ค.)3 100.00330000
 วท.ม.(คณิตศาสตร์ศกึษา  - ไมเ่ตม็เวลา แผน ข (ปี59) (เหมาจา่ย) ต.ค.-มี.ค.)3 66.67211110
 วท.ม.(คณิตศาสตร์ศกึษา  - ไมเ่ตม็เวลา แผน ข (ปี59) (เหมาจา่ย) ส.-อา.) 2 100.00220000
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 8 87.50761110
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไมเ่ตม็เวลา (ก.,ส.-อา. ปี54 (เหมา) ไมมี่วิชาชีพครู,มีฤดรู้อน)8 87.50752101
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไมเ่ตม็เวลา (ข.,ส.-อา. ปี54 เหมาจา่ย) ไมมี่วิชาชีพครู,มีฤดรู้อน)55 96.3653449202
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไมเ่ตม็เวลา (แผน ข)(จ.-พ.-ศ.) ปี54 (เหมาจา่ย))20 100.0020164000
 กศ.ม.(การสอนภาษาองักฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (แบบ ก2)โทพิเศษ นานาชาต ิ(ปี 54) มีฤดรู้อน)8 62.50514330
 กศ.ม.(การสอนภาษาองักฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (แบบ ข)โทพิเศษ นานาชาติ (ปี 54) มีฤดรู้อน)1 0.00000101
 กศ.ม.(เทคโนโลยีการศกึษา  - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54(เสาร์-อาทิตย์)) 8 100.00862000
 กศ.ม.(หลกัสตูรและการสอน  -ไมเ่ตม็เวลา (แผน ก)(ส.-อา.) ปี54 (เหมาจา่ย))16 87.5014122211
 วท.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา  -ไมเ่ตม็เวลา (แผน ก)(ส.-อา.) ปี54 (เหมาจา่ย)) 10 80.00880211
 วท.ม.(วิจยั วดัผล และสถิติการศกึษา  -ไมเ่ต็มเวลา (แผน ก)(ส.-อา.) ปี54 (เหมาจา่ย))16 81.2513130330
 ศศ.ม.(การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (หลกัสตูรนานาชาติ) โทพิเศษ (แผน ข) 54 มีฤดรู้อน)1 100.00101000
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 143 90.21129105241486
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.ม.(การจดัการงานวิศวกรรม - ไมเ่ตม็เวลา (แผน ก) ปี 56 เหมาจา่ย อาเซียน)1 100.00101000
 วศ.ม.(การจดัการงานวิศวกรรม - ไมเ่ตม็เวลา (แผน ข) ปี 56 เหมาจา่ย อาเซียน)5 100.00505000
 วศ.ม.(การจดัการพลงังานและสิง่แวดล้อม - ไมเ่ตม็เวลา (แผน ข) ปี 56 เหมาจา่ย อาเซียน)1 100.00110000
 วศ.ม.(วิศวกรรมอตุสาหการ  - ไมเ่ตม็เวลา (แผน ข) ปี55 เหมาจา่ย) 6 83.33514101
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รวมทุกประเภท

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 92.3112210101
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ศป.ม.(ทศันศิลป์และการออกแบบ - ป.โทพิเศษ (แผน ก) เหมาจา่ย ปี 55) 23 100.0023149000
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 23 100.0023149000
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 วท.ม.(สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ -แบบไมเ่ตม็เวลา (แผน ก2) ปี 59) 4 100.00431000
 วท.ม.(อาชีวอนามยัและความปลอดภยั -แบบไมเ่ตม็เวลา (แผน ก2) ปี 59) 16 100.001697000
 ส.ม.(หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต -ไม่เตม็เวลา (แผน ข) ปี55 (เหมาจา่ย))6 100.00660000
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 26 100.0026188000
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ม.(การบริหารงานยติุธรรมและสงัคม - ป.โท แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) ปี59 เหมาจา่ย)12 91.671156110
 ร.ม.(การบริหารงานยติุธรรมและสงัคม - ป.โท แบบไม่เตม็เวลา (แผน ข) ปี59 เหมาจา่ย)13 84.621174220
 ร.ม.(การบริหารงานยติุธรรมและสงัคม - ป.โทพิเศษ (แผน ข) ปี 54 เหมาจ่าย)1 0.00000101
 ร.ม.(ยทุธศาสตร์และความมัน่คง - ป.โท แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) ปี59 เหมาจา่ย)6 100.00642000
 ร.ม.(ยทุธศาสตร์และความมัน่คง - ป.โท แบบไม่เตม็เวลา (แผน ข) ปี59 เหมาจา่ย)4 100.00413000
 ร.ม.(เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจดัการปกครอง - ป.โท แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) ปี59 เหมาจา่ย)2 0.00000211
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 38 84.21321715642
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 กจ.ม.(การจดัการการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ - ป.โท แผน ก ไม่เตม็เวลา 2ปริญญา ปี54(เหมาจา่ย))2 100.00211000
 กจ.ม.(การจดัการการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ - ป.โทพิเศษ (แผน ข) ปี 54 (2 ปริญญา))5 60.00321220
 กจ.ม.(การจดัการการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ - ป.โทพิเศษ (แผน ข) ปี 54(1 ปริญญา))2 100.00211000
 กจ.ม.(การจดัการการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ - ป.โทพิเศษ(แผน ก)) 1 100.00110000
 บช.ม.(การบญัชี (ไมมี่สาขา) ป.โท แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) ปี59 (เหมาจา่ย))4 100.00440000
 บช.ม.(การบญัชี (ไมมี่สาขา) ป.โท แบบไม่เตม็เวลา (แผน ข) ปี59 (เหมาจา่ย))12 91.671192110
 บช.ม.(การบญัชี (ไมมี่สาขา) ป.โท แผน ก ไม่เตม็เวลา ปี54(เหมาจา่ย)) 1 0.00000110
 บธ.ม.(หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต -แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) ปี58 เหมาจา่ย)25 92.00231013202
 บธ.ม.(หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต -แบบไม่เตม็เวลา (แผน ข) ปี58 เหมาจา่ย)39 89.74352411431
     รวม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 91 89.018152291073
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม.(การจดัการโลจิสติกส์และโซอ่ปุทาน  - ป.โทพิเศษ (แผน ข) (เหมาจา่ย 55))51 84.31432518871
     รวม คณะโลจิสติกส์ 51 84.31432518871
         รวม ที่ตั้งบางแสน 456 84.31409280129473215
วิทยาเขต : จันทบุรี
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไมเ่ตม็เวลา (แผน ก)(ส.-อา.) ปี54 (เหมาจ่าย) จนัทบรีุ)3 100.00321000
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไมเ่ตม็เวลา (แผน ข)(ส.-อา.) ปี54 (เหมาจ่าย) จนัทบรีุ)17 100.0017143000
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 20 100.0020164000
         รวมวิทยาเขตจันทบุรี 20 100.0020164000
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รวมทุกประเภท

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

วิทยาเขต : สระแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.ม.(การบริหารการศกึษา  -ไมเ่ตม็เวลา (แผน ข)(ส.-อา.) ปี54 (เหมาจ่าย) สระแก้ว)21 95.2420182110
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 21 95.2420182110
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 21 95.2420182110
               รวมทั้งส้ิน (ปริญญาโท พิเศษ) 497 95.24449314135483315
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รวมทุกประเภท

จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับปริญญาเอก ปกติ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 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) 12 83.331091211
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 12 83.331091211
คณะวิทยาศาสตร์
 ปร.ด.(เคมี - ป.เอก(เตม็เวลา) แบบ 2.1 (ปี56) เหมาจา่ย) 2 100.00220000
 ปร.ด.(วาริชศาสตร์ - ป.เอก เตม็เวลา แบบ 1.1 (ปี58) (เหมาจ่าย) จ.-ศ.) 2 100.00211000
 ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ -ป.เอก (เตม็เวลา) แบบ 1.1 (ปี59) เหมาจ่าย) 1 100.00101000
 ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ -ป.เอก (เตม็เวลา) แบบ 1.2 (ปี59) เหมาจ่าย) 1 100.00110000
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 6 100.00642000
คณะศึกษาศาสตร์
 ปร.ด.(วิจยั วดัผล และสถิติการศกึษา  -เตม็เวลา (ส.-อา.) ปี54 (เหมาจา่ย)) 1 100.00110000
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 1 100.00110000
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ปร.ด.(การบริหารศิลปะและวฒันธรรม - ป.เอก ปี 54 (เหมาจา่ย)) 6 100.00651000
 ปร.ด.(ทศันศิลป์และการออกแบบ - ป.เอก (เหมาจ่าย) ปี 53) 16 100.0016115000
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 22 100.0022166000
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 ปร.ด.(สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ - แบบเต็มเวลา แบบ 2.1 ปี 59) 5 80.00422101
 ปร.ด.(อาชีวอนามยัและความปลอดภยั - แบบเตม็เวลา แบบ 2.1 ปี 59) 2 100.00211000
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 7 85.71633101
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและการกีฬา  - ป.เอก(ปี 54) กลุม่การบริหารฯ (เหมาจา่ย))3 100.00303000
 ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและการกีฬา  - ป.เอก(ปี 54) กลุม่การเรียนการสอนฯ (เหมาจา่ย))2 50.00101101
 ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและการกีฬา  - ป.เอก(ปี 54) กลุม่จิตวิทยาฯ (เหมาจา่ย))1 100.00101000
 ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและการกีฬา  - ป.เอก(ปี 54) กลุม่สรีรวิทยาฯ (เหมาจา่ย))1 0.00000110
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 7 71.43505211
คณะโลจิสติกส์
 ปร.ด.(การจดัการโลจิสติกส์และโซอ่ปุทาน  - ป.เอก ปี 55) 6 66.67440211
     รวม คณะโลจิสติกส์ 6 66.67440211
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
 ปร.ด.(การวดัและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา - ป.เอก แบบ 2.1(ส/อ) ปี56)2 100.00211000
 ปร.ด.(การวิจยัและสถิติทางวิทยาการปัญญา - ป.เอก แบบ 2.1(จ-ศ)(เหมาจ่าย) ปี56)5 100.00550000
 ปร.ด.(การวิจยัและสถิติทางวิทยาการปัญญา - ป.เอก แบบ 2.1(ส/อ)(เหมาจา่ย) ปี56)10 100.001082000
     รวม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 17 100.0017143000
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รวมทุกประเภท

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 ปร.ด.(ภมิูสารสนเทศศาสตร์ - เตม็เวลา แบบ 2 แบบ 2.1 (ปี 55) เหมาจา่ย) 3 100.00312000
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3 100.00312000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 81 100.00745222734
               รวมทั้งส้ิน (ปริญญาเอก ปกติ) 81 100.00745222734
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รวมทุกประเภท

จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับปริญญาเอก พิเศษ  ภาคต้น  ปการศึกษา 2559

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ชาย หญิง

จํานวนสละสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ด.(ยทุธศาสตร์และความมัน่คง  - ป.เอก แบบไมเ่ตม็เวลา (แบบ 1.1) เหมาจา่ย ปี 59)2 50.00101110
 ร.ด.(ยทุธศาสตร์และความมัน่คง  - ป.เอก แบบไมเ่ตม็เวลา (แบบ 2.1) เหมาจา่ย ปี 59)8 37.50312532
 ร.ด.(เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจดัการ  - ป.เอก แบบไมเ่ต็มเวลา (แบบ 2.1) เหมาจา่ย ปี 59)5 60.00312211
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 15 46.67725853
         รวม ที่ตั้งบางแสน 15 46.67725853
               รวมทั้งส้ิน (ปริญญาเอก พิเศษ) 15 46.67725853
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