
รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2560

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผ่าน
สมัภาษณ์ ชาย หญิง

จ านวนสละสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.ม.(การผดงุครรภ์ - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก) ป ี55 เหมาจ่าย ทดลองเรียน) 1 0.000--11-
 พย.ม.(การผดงุครรภ์ - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก) ป ี55 เหมาจ่าย) 9 66.6766-33-
 พย.ม.(การพยาบาลเดก็ - ป.โท (แผน ก) เตม็เวลา ป ี60 เหมาจ่าย ทดลองเรียน) 4 75.0033-11-
 พย.ม.(การพยาบาลเดก็ - ป.โท (แผน ก) เตม็เวลา ป ี60 เหมาจ่าย) 2 100.0022-0--
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 16 68.7511110550
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ป.โท- แบบเตม็เวลา (แผน ก2) ป ี59 เหมาจ่าย ทดลองเรียน)3 100.003210--
 ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร  ป .โท- แบบเตม็เวลา (แผน ก2) ป ี59 เหมาจ่าย)2 50.0011-1-1
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 5 80.00431101
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.ม.(จุลชีววิทยาประยุกต ์- เตม็เวลา แผน ก แบบ ก1 (ป5ี9) (เหมาจ่าย) ทดลองเรียน)1 100.0011-0--
 วท.ม.(สถิต ิ- เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ป5ี9) เหมาจ่าย) 1 100.0011-0--
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  - เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ป5ี9) (เหมาจ่าย))3 100.0033-0--
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลเิมอร์ -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ป5ี9) เหมาจ่าย) 2 50.0011-11-
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ป5ี9) (เหมาจ่าย)) 2 100.0022-0--
 วท.ม.(วาริชศาสตร์ -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ป5ี9) เหมาจ่าย) 2 100.002110--
 วท.ม.(วาริชศาสตร์ -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ป5ี9) เหมาจ่าย ทดลองเรียน) 1 100.0011-0--
 วท.ม.(ฟิสกิส ์-เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ป5ี4) เหมาจ่าย) 1 100.001-10--
 วท.ม.(ชีวเคมี -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ป5ี7) เหมาจ่าย) 3 100.0033-0--
 วท.ม.(เคมี -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ป5ี9) เหมาจ่าย) 2 100.002110--
 วท.ม.(ฟิสกิส ์ - เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (ป5ี9) (เหมาจ่าย) จ.-ศ. ทดลองเรียน) 1 100.001-10--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 19 94.7418144110
คณะศกึษาศาสตร์
 กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์  - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก) ป5ี9 (สควค. เหมาจ่าย) มีวิชาชีพครู ไม่มีฤดรู้อน)4 100.004310--
 กศ.ม.(การศกึษาและการพัฒนาสงัคม -เตม็เวลา (แผน ก)(จ.-ศ.) ป5ี5 (เหมาจ่าย) วิชาครู ไม่มีฤดรู้อน)2 0.000--211
 กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์  - เตม็เวลา (แผน ก) ป5ี9 (เหมาจ่าย) มีวิชาชีพครู ไม่มีฤดรู้อน)4 100.004310--
 กศ.ม.(การสอนคณติศาสตร์ - เตม็เวลา (แผน ก) ป5ี9 (เหมาจ่าย) มีวิชาชีพครู,ไม่มีฤดรู้อน)6 100.006420--
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 16 87.5014104211
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ  - เตม็เวลา (แผน ก) ป ี55 (เหมาจ่าย)) 1 100.001-10--
 วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี  - เตม็เวลา (แผน ก2) ป ี59 (เหมาจ่าย) ทดลองเรียน) 4 100.004220--
 วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี  - เตม็เวลา (แผน ก2) ป ี59 (เหมาจ่าย)) 1 100.001-10--
 วศ.ม.(วิศวกรรมเคร่ืองกล - เตม็เวลา (แผน ก แบบ ก2) (หลกัสตูร 56)) 3 100.003-30--
 วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา  - เตม็เวลา (แผน ก2) ป ี57 (เหมาจ่าย)) 3 100.003210--
 วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  - เตม็เวลา (แผน ก2) ป ี58 (เหมาจ่าย)) 2 100.002-20--
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 100.0014410000
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2560

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผ่าน
สมัภาษณ์ ชาย หญิง

จ านวนสละสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตวั

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา - ป.โท(แผน ก) กลุ่มสรีรวิทยาการออกก าลงักาย ปี59(เหมาจ่าย))2 50.001-111-
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา -ป.โท แผน ก2 กลุ่มการสอนทางการออกก าลงักายฯ ป ี59 เหมา ทดลองเรียน)2 100.002-20--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 75.00303110
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม.(การจัดการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อุปทาน  - ป.โท (แผน ก) ป ี55) 3 100.003210--
     รวม คณะโลจิสติกส์ 3 100.00321000
วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
 วท.ม.(การวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปญัญา - ป.โท เหมาจ่าย (แผน ก) (จพศ) ป ี56 ทดลองเรียน)1 100.001-10--
 วท.ม.(การวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปญัญา - ป.โท เหมาจ่าย (แผน ก) (จพศ) ป ี56)1 100.001-10--
 วท.ม.(การวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปญัญา - ป.โท เหมาจ่าย (แผน ก) (ส/อ) ป ี56 ทดลองเรียน)3 66.6721111-
 วท.ม.(การวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปญัญา - ป.โท เหมาจ่าย (แผน ก) (ส/อ) ป ี56)1 100.0011-0--
     รวม วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 6 83.33523110
คณะสหเวชศาสตร์
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์ - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก2) ป ี58 เหมาจ่าย) 2 100.002110--
     รวม คณะสหเวชศาสตร์ 2 100.00211000
คณะเภสชัศาสตร์
 ภ.ม.(วิทยาการและการจัดการทางเภสชัศาสตร์ (หลกัสตูรนานาชาติ)  - ป.โท (แผน ก2) ป ี58)1 100.001-10--
     รวม คณะเภสชัศาสตร์ 1 100.00101000
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ  - ป.โท เตม็เวลา(แผน ก 2) ป ี58 เหมาจ่าย) 4 100.004130--
 วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ  - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก 1) ป ี58 เหมาจ่าย) 4 100.004-40--
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 8 100.00817000
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 94 100.008348351192
วิทยาเขต : สระแก้ว
วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
 วท.ม.(การวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปญัญา - ป.โท (แผน ก) ส/อ อาเซียน ป ี56 สระแก้ว)1 100.0011-0--
     รวม วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 1 100.00110000
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 1 100.00110000
                               รวมท้ังสิ้น 95 100.008449351192
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2560

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผ่าน
สมัภาษณ์ ชาย หญิง

จ านวนสละสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.ม.(การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช  - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ป ี54 เหมาจ่าย) 1 0.000--11-
 พย.ม.(การพยาบาลจิตเวชและสขุภาพจิต  - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ป ี60 เหมาจ่าย 36 หนว่ยกิต)2 100.0022-0--
 พย.ม.(การพยาบาลจิตเวชและสขุภาพจิต  - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ป ี60 เหมาจ่าย ทดลองเรียน 36 หนว่ยกิต)7 85.7166-11-
 พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบตัชุิมชน  - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก) ป ี60 เหมาจ่าย ทดลองเรียน แบบ 38 หนว่ยกิต)13 69.2396344-
 พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบตัชุิมชน  - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก) ป ี60 เหมาจ่าย แบบ 38 หนว่ยกิต)6 100.006510--
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 29 79.3123194660
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร  - แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) ป ี59 เหมาจ่าย) 4 75.003-31-1
 นศ.ม.(สื่อสารการตลาด  - แบบไม่เตม็เวลา (แผน ข) ป ี59 เหมาจ่าย) 1 0.000--1-1
 นศ.ม.(สื่อสารการตลาด  - แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก2) ป ี59 เหมาจ่าย ทดลองเรียน)2 100.002110--
 ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  - แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก2) ป ี59 เหมาจ่าย ทดลองเรียน)2 50.0011-11-
 ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  - แบบไม่เตม็เวลา (แผน ข) ป ี59 เหมาจ่าย ทดลองเรียน)1 100.0011-0--
 ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  - แบบไม่เตม็เวลา (แผน ข) ป ี59 เหมาจ่าย) 1 100.0011-0--
 นศ.ม.(นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง  - แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) ป ี58 เหมาจ่าย)5 100.005230--
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 16 81.251367312
คณะศกึษาศาสตร์
 กศ.ม.(การศกึษาและการพัฒนาสงัคม  - ป.โท (แผน ก) (ส.-อา) ป ี55) 1 0.000--11-
 กศ.ม.(เทคโนโลยีการศกึษา  - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก) ป ี59(เสาร์-อาทติย์)) 4 100.0044-0--
 กศ.ม.(การสอนคณติศาสตร์ - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก) ป5ี9 (เหมาจ่าย) เสาร์-อาทติย์)5 100.0055-0--
 วท.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา  -ไม่เตม็เวลา (แผน ก)(ส.-อา.) ป5ี9 (เหมาจ่าย)) 6 100.006330--
 วท.ม.(สมอง จิตใจและการเรียนรู้  -ไม่เตม็เวลา (แผน ก) (ส.-อา.) ป ี56 (เหมาจ่าย))5 60.00321211
 กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์  - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก) ป ี59 เหมาจ่าย ส.-อ.) 11 100.0011740--
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 32 90.6329218321
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี  - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ข.) เหมาจ่าย หลกัสตูร 59 ทดลองเรียน)1 100.0011-0--
 วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ  - ไม่เตม็เวลา (แผน ข) ป5ี5 เหมาจ่าย) 1 100.001-10--
 วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี  - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ข.) เหมาจ่าย หลกัสตูร 59) 2 100.002110--
 วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ  - ไม่เตม็เวลา (แผน ข) ป5ี5 เหมาจ่าย ทดลองเรียน) 2 100.002-20--
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 100.00624000
คณะศลิปกรรมศาสตร์
 ศป.ม.(ทศันศลิปแ์ละการออกแบบ - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก) เหมาจ่าย ป ี60) 5 100.005320--
 ศศ.ม.(การบริหารศลิปะและวัฒนธรรม  - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ป ี60 เหมาจ่าย ทดลองเรียน)2 100.0022-0--
     รวม คณะศลิปกรรมศาสตร์ 7 100.00752000
คณะสาธารณสขุศาสตร์
 วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย -แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก2) ป ี59) 11 90.9110551-1
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2560

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผ่าน
สมัภาษณ์ ชาย หญิง

จ านวนสละสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตวั

     รวม คณะสาธารณสขุศาสตร์ 11 90.911055101
วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ
 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์(ศนูย์บางแสน) หลกัสตูร2 ป ี- ป.โทพิเศษ(แผน ข) ป ี60 (อังคาร,พุธ,พฤหสั))10 100.0010820--
 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์(ศนูย์บางแสน) หลกัสตูร2 ป ี- ป.โทพิเศษ(แผน ก) ป ี60 (ส-อ))1 100.0011-0--
 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์(ศนูย์บางแสน) หลกัสตูร2 ป ี- ป.โทพิเศษ(แผน ข) ป ี60 (ส-อ) ทดลองเรียน)15 66.671064532
 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์(ศนูย์บางแสน) หลกัสตูร2 ป ี- ป.โทพิเศษ(แผน ข) ป ี60 (ส-อ))16 87.501495211
 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์(ศนูย์บางแสน) หลกัสตูร2 ป ี- ป.โทพิเศษ(แผน ข) ป ี60 (อังคาร,พุธ,พฤหสั) ทดลองเรียน)5 80.0041311-
     รวม วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ 47 82.98392514853
วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์
 บธ.ม.(-  - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก) (Ex-MBA) ป ี59) 2 100.0022-0--
     รวม วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ 2 100.00220000
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ม.(การบริหารงานยุตธิรรมและสงัคม - ป.โท แบบไม่เตม็เวลา (แผน ข) ป5ี9 เหมาจ่าย)4 50.002-2211
 ร.ม.(การบริหารงานยุตธิรรมและสงัคม - ป.โท แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) ป5ี9 เหมาจ่าย)2 100.002-20--
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 6 66.67404211
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
 บธ.ม.(หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ -แบบไม่เตม็เวลา (แผน ข) ป5ี8 เหมาจ่าย)11 81.8299-211
 บธ.ม.(หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวิชาการเปน็ผู้ประกอบการ -แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) ป5ี8 เหมาจ่าย)1 100.0011-0--
 บธ.ม.(หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวิชาการเปน็ผู้ประกอบการ -แบบไม่เตม็เวลา (แผน ข) ป5ี8 เหมาจ่าย)4 100.0044-0--
 บธ.ม.(หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวิชาการตลาด -แบบไม่เตม็เวลา (แผน ข) ป5ี8 เหมาจ่าย)5 100.005410--
 บธ.ม.(หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวิชาการตลาด -แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) ป5ี8 เหมาจ่าย)8 87.5077-1-1
 บธ.ม.(หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ -แบบไม่เตม็เวลา (แผน ข) ป5ี8 เหมาจ่าย)19 89.471710722-
 บธ.ม.(หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ -แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) ป5ี8 เหมาจ่าย)5 100.005230--
 บช.ม.(การบญัชี (ไม่มีสาขา) ป.โท แบบไม่เตม็เวลา (แผน ข) ป5ี9 (เหมาจ่าย)) 11 81.8299-22-
 บช.ม.(การบญัชี (ไม่มีสาขา) ป.โท แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) ป5ี9 (เหมาจ่าย)) 2 100.0022-0--
 บช.ม.(การบญัชี (ไม่มีสาขา) ป.โท แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) ป5ี9 (เหมาจ่าย) ทดลองเรียน)2 100.0022-0--
 กจ.ม.(การจัดการการทอ่งเทีย่วระหว่างประเทศ - ป.โทพิเศษ(แผน ก) 2 ปริญญา เหมาจ่าย 54)1 0.000--11-
 กจ.ม.(การจัดการการทอ่งเทีย่วระหว่างประเทศ - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ป ี54(1 ปริญญา))2 50.001-111-
 กจ.ม.(การจัดการการทอ่งเทีย่วระหว่างประเทศ - ป.โทพิเศษ (แผน ข) ป ี54 (2 ปริญญา))2 100.0022-0--
 บธ.ม.(หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ -แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) ป5ี8 เหมาจ่าย)6 83.3351411-
     รวม คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 79 87.346953161082
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม.(การจัดการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อุปทาน  - ป.โทพิเศษ (แผน ข) (เหมาจ่าย 55)) 27 88.892416833-
     รวม คณะโลจิสติกส์ 27 88.8924168330
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 262 88.8922615472362610
                               รวมท้ังสิ้น 262 88.8922615472362610
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาเอก ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาเอก ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2560

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผ่าน
สมัภาษณ์ ชาย หญิง

จ านวนสละสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 ปร.ด.(Nursing Science (Inter)  - ป.เอก (ป ี55) เหมาจ่าย) 15 66.671091532
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 15 66.671091532
คณะวิทยาศาสตร์
 ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ -ป.เอก (เตม็เวลา) แบบ 1.2 (ป5ี9) เหมาจ่าย) 1 100.001-10--
 ปร.ด.(ฟิสกิส ์- ป.เอก(ปกติ) แบบ 1.1 ป ี55) 1 100.001-10--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 2 100.00202000
คณะศกึษาศาสตร์
 ปร.ด.(จิตวิทยาการปรึกษา  - ป.เอก เตม็เวลา ป ี59 แบบ 2.1 (จ-ศ)) 1 100.0011-0--
 ปร.ด.(จิตวิทยาการปรึกษา  - ป.เอก เตม็เวลา ป ี59 แบบ 2.1 (ส.-อา.)) 2 100.0022-0--
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 3 100.00330000
คณะศลิปกรรมศาสตร์
 ปร.ด.(ทศันศลิปแ์ละการออกแบบ - ป.เอก เตม็เวลา (เหมาจ่าย) ป ี60 แบบ 2.1) 10 100.0010550--
 ปร.ด.(การบริหารศลิปะและวัฒนธรรม - ป.เอก เตม็เวลา ป ี60 (เหมาจ่าย) แบบ 2.1 ทดลองเรียน)1 100.001-10--
 ปร.ด.(การบริหารศลิปะและวัฒนธรรม - ป.เอก เตม็เวลา ป ี60 (เหมาจ่าย) แบบ 2.1)2 100.002-20--
     รวม คณะศลิปกรรมศาสตร์ 13 100.001358000
คณะสาธารณสขุศาสตร์
 ปร.ด.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - แบบเตม็เวลา แบบ 2.1 ป ี59) 1 100.0011-0--
     รวม คณะสาธารณสขุศาสตร์ 1 100.00110000
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา  - ป.เอก(ป ี59) กลุ่มการบริหารฯ (เหมาจ่าย))2 100.002-20--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 100.00202000
วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
 ปร.ด.(การวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปญัญา - ป.เอก แบบ 2.1(ส/อ)(เหมาจ่าย) ป5ี6)4 75.003-31-1
 ปร.ด.(การวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปญัญา - ป.เอก แบบ 2.1(ส/อ)(เหมาจ่าย) ป5ี6 ทดลองเรียน)2 100.002110--
     รวม วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 6 83.33514101
คณะสหเวชศาสตร์
 ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การแพทย์ - ป.เอก(ปกติ) แบบ 2.2 ป ี58) 1 100.001-10--
     รวม คณะสหเวชศาสตร์ 1 100.00101000
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 ปร.ด.(วิทยาการสารสนเทศ เตม็เวลา - ป.เอก แบบ 1.1 (ป ี58)) 1 100.001-10--
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 1 100.00101000
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 44 100.00381919633
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาเอก ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2560

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผ่าน
สมัภาษณ์ ชาย หญิง

จ านวนสละสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะเภสชัศาสตร์
 ปร.ด.(วิทยาการและการจัดการทางเภสชัศาสตร์ (หลกัสตูรนานาชาติ)  - ป.เอก ปกต ิป ี58)1 100.0011-0--
     รวม คณะเภสชัศาสตร์ 1 100.00110000
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 1 100.00110000
                               รวมท้ังสิ้น 45 100.00392019633
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาเอก ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาเอก พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2560

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผ่าน
สมัภาษณ์ ชาย หญิง

จ านวนสละสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะศกึษาศาสตร์
 ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ -ไม่เตม็เวลา นานาชาต(ิแบบ 2.1) ป5ี6 (เหมาจ่าย))2 100.002110--
 ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ -ไม่เตม็เวลา นานาชาต(ิแบบ 1.1) ป5ี6 (เหมาจ่าย))1 100.001-10--
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 3 100.00312000
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 3 100.00312000

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาเอก พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2560

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผ่าน
สมัภาษณ์ ชาย หญิง

จ านวนสละสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนมารายงานตัว
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
 ปร.ด.(การจัดการ กลุ่มวิชานวัตกรรมการทอ่งเทีย่ว ป .เอก ไม่เตม็เวลา (ป ี57) เหมาจ่าย แบบ 2.2)5 80.004221-1
 ปร.ด.(การจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการ ป.เอก ไม่เตม็เวลา (ป ี57) เหมาจ่าย แบบ 2.2)2 50.001-11-1
 ปร.ด.(การจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการ ป.เอก ไม่เตม็เวลา (ป ี57) เหมาจ่าย แบบ 2.2 ทดลองเรียน)2 100.002110--
     รวม คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 9 77.78734202
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 9 77.78734202
                               รวมท้ังสิ้น 12 77.781046202
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