
รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคปลาย  ปกีารศกึษา 2561
 คณะ/สาขาวิชา ผ่าน

สมัภาษณ์ ชาย หญิง
จ านวนสละสทิธิ์

รวม ชาย หญิง
จ านวนมารายงานตัว

รวม
 % 

รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 ศศ.ม. (ไทยศกึษา) ปรับปรุง 60 - ป.โท เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 2 50.001-111-
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 60 - ป.โทเตม็เวลา (แผน ก2) 1 0.000--11-
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 3 33.33101220
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.ม. (ฟิสกิส์) ปรับปรุง 59 - เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (จ.-ศ.) 3 100.003210--
 วท.ม. (วาริชศาสตร์) ปรับปรุง 59 -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 1 100.001-10--
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) - ปรับปรุง 59 เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 เหมาจ่าย1 100.0011-0--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 5 100.00532000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  - ปรับปรุง 60 เตม็เวลา แผน ก1 (เหมาจ่าย) 1 0.000--11-
 วศ.ม. (วิศวกรรมชีวภาพ) ปรับปรุง 60- ป.โทเตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 1 100.001-10--
 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) ใหม่ 57 - เตม็เวลา แผน ก. 2 (เหมาจ่าย) 1 100.001-10--
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 66.67202110
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 วท.ม.(วิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา ) ปรับปรุง59 ป.โท เตม็เวลา แผน ก กลุ่มสรีรฯ1 100.0011-0--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 100.00110000
วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
 วท.ม. (การวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปญัญา) ปรับปรุง 61 - ป.โท แผน ก. เหมาจ่าย (ส/อ)4 75.0033-11-
     รวม วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 4 75.00330110
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) ใหม่ 58 - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก.2) เหมาจ่าย 2 100.0022-0--
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 2 100.00220000
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 18 77.781495440
                               รวมท้ังสิ้น 18 77.781495440
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคปลาย  ปกีารศกึษา 2561
 คณะ/สาขาวิชา ผ่าน

สมัภาษณ์ ชาย หญิง
จ านวนสละสทิธิ์

รวม ชาย หญิง
จ านวนมารายงานตัว

รวม
 % 

รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 60 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 2 0.000--211
 นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสงัคม) ปรับปรุง 61 -ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก2)1 100.0011-0--
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 3 33.33110211
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.ม. (ฟิสกิสศ์กึษา) - ปรับปรุง 59 ป.โทพิเศษ (แผน ข) เหมาจ่าย หลกัสตูร 4 ปี 5 100.0055-0--
 วท.ม. (ฟิสกิสศ์กึษา) - ปรับปรุง 59 ป.โทพิเศษ (แผน ก2) เหมาจ่าย หลกัสตูร 4 ปี 2 100.0022-0--
 วท.ม. (คณติศาสตร์ศกึษา) - ปรับปรุง 59 ไม่เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (เหมาจ่าย) ต.ค.-ม.ีค.9 100.009810--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 16 100.0016151000
คณะศกึษาศาสตร์
 ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์) ปรับปรุง 61 - ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ก2 8 87.5073411-
 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาโลก) (หลกัสตูรนานาชาติ) ปรับปรุง 61 ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ข.3 100.003210--
 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาโลก) (หลกัสตูรนานาชาติ) ปรับปรุง 61 ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก29 88.8987111-
 วท.ม. (สมอง จิตใจและการเรียนรู้) ใหม่ 56 -ไม่เตม็เวลา แผน ก. ส.-อา. (เหมาจ่าย) 4 75.0033-1-1
 ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์) ปรับปรุง 61 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ข 3 100.0033-0--
 กศ.ม. (เทคโนโลยีการศกึษา)  ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก) ส. /อ. 4 75.0032111-
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 31 87.1027207431
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ปรับปรุง 60 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 4 100.004-40--
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 100.00404000
คณะสาธารณสขุศาสตร์
 วท.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ) ใหม่ 59 -แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก2) 5 80.0043111-
     รวม คณะสาธารณสขุศาสตร์ 5 80.00431110
วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์
 บธ.ม. (การจัดการธุรกิจโลก) - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ข) ป ี59 5 100.005230--
 บธ.ม. (หลกัสตูรนานาชาติ) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ข 2 0.000--211
 บธ.ม. ส าหรับผู้บริหาร ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ข (ส.-อ.) (Ex-MBA) 19 84.2116106321
     รวม วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ 26 80.7721129532
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม. (การจัดการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อุปทาน ) ปรับปรุง 61 - ป.โทไม่เตม็เวลา (แผน ข) 14 92.8613941-1
     รวม คณะโลจิสติกส์ 14 92.861394101
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 99 86.878660261385
                               รวมท้ังสิ้น 99 86.878660261385
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาเอก ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาเอก ปกติ  ภาคปลาย  ปกีารศกึษา 2561
 คณะ/สาขาวิชา ผ่าน

สมัภาษณ์ ชาย หญิง
จ านวนสละสทิธิ์

รวม ชาย หญิง
จ านวนมารายงานตัว

รวม
 % 

รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะวิทยาศาสตร์
 ปร.ด. (คณติศาสตร์) -ปรับปรุง 59 ป.เอก เตม็เวลา แบบ 2.1 เหมาจ่าย 1 100.001-10--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 1 100.00101000
คณะศกึษาศาสตร์
 ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเปน็ภาษาโลก) (หลกัสตูรนานาชาติ) ปรับปรุง 61  เตม็เวลา (แผน 1.1)1 100.0011-0--
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 1 100.00110000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) ใหม่ 57 -ป.เอกเตม็เวลา แบบ 1.1 เหมาจ่าย 1 100.001-10--
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 100.00101000
คณะศลิปกรรมศาสตร์
 ปร.ด. (ทศันศลิปแ์ละการออกแบบ) ปรับปรุง 60 - ป.เอก แบบ 2.1 เตม็เวลา (เหมาจ่าย)1 100.001-10--
     รวม คณะศลิปกรรมศาสตร์ 1 100.00101000
วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
 ปร.ด. (การวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปญัญา) ปรับปรุง 61 - ป.เอก เตม็เวลา แบบ 2.1(ส/อ) เหมาจ่าย21 95.242071311-
 ปร.ด. (การวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปญัญา) ปรับปรุง 61 - ป.เอก เตม็เวลา แบบ 1.1(ส/อ) เหมาจ่าย1 100.0011-0--
     รวม วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 22 95.4521813110
คณะสหเวชศาสตร์
 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ใหม่ 58 - ป.เอก เตม็เวลา แบบ 2.2 1 100.001-10--
     รวม คณะสหเวชศาสตร์ 1 100.00101000
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 27 96.3026917110
                               รวมท้ังสิ้น 27 96.3026917110
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาเอก ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาเอก พิเศษ  ภาคปลาย  ปกีารศกึษา 2561
 คณะ/สาขาวิชา ผ่าน

สมัภาษณ์ ชาย หญิง
จ านวนสละสทิธิ์

รวม ชาย หญิง
จ านวนมารายงานตัว

รวม
 % 

รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะศกึษาศาสตร์
 ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาโลก)  นานาชาต ิปรับปรุง 61-ไม่เตม็เวลา(แผน 2.1) (เหมาจ่าย)2 100.002110--
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 2 100.00211000
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
 ปร.ด. (การจัดการ) กลุ่มวิชาการจัดการ ใหม่ 57 ป.เอก แบบ 2.1ไม่เตม็เวลา เหมาจ่าย1 0.000--11-
     รวม คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 1 .00000110
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 ปร.ด. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปรับปรุง 60 -ป.เอกไม่เตม็เวลา แบบ 1.11 100.001-10--
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1 100.00101000
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 4 75.00312110
                               รวมท้ังสิ้น 4 75.00312110
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