
รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สทิธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสทิธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.ม. (การผดงุครรภ์) ปรับปรุง 61 -ป.โทเตม็เวลา แผน ก2  เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
 พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสขุภาพจิต) - ปรับปรุง 60 ป.โทเตม็เวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย1 100.0011-0--
 พย.ม. (การพยาบาลเดก็) - ปรับปรุง 60 ป.โท แผน ก แบบ ก2 เตม็เวลา เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สงูอายุ) ปรับปรุง 60 - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย4 100.0044-0--
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตัชุิมชน) ปรับปรุง 60 - ป.โทเตม็เวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย แบบ 38 หนว่ยกิต1 100.001-10--
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 8 100.00871000
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.ม. (วาริชศาสตร์) ปรับปรุง 59 -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 2 100.0022-0--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 2 100.00220000
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา ) กลุ่มจิตวิทยาฯ ปรับปรุง 59 - ป.โทเตม็เวลา แผน ก1 100.0011-0--
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา )ปรับปรุง59 ป.โท ก2 กลุ่มการสอนทางการออกก าลงัฯ1 100.0011-0--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 100.00220000
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบณัฑิต) ปรับปรุง 59 - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
 ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบณัฑิต) ปรับปรุง 59 - ป.โท เตม็เวลา (แผน ข) เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2 100.00220000
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม. (การจัดการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อุปทาน) ปรับปรุง 61 - ป.โทเตม็เวลา (แผน ก2) 3 100.003210--
     รวม คณะโลจิสติกส์ 3 100.00321000
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) - ปรับปรุง 60 ป.โท แผน ก2 (เหมาจ่าย) 1 0.000--11-
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1 .00000110
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 18 94.4417152110
                               รวมท้ังสิ้น 18 94.4417152110
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สทิธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสทิธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.ม. (การพยาบาลผู้สงูอายุ) ปรับปรุง 61 - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 1 100.001-10--
 พย.ม. (การพยาบาลเดก็) - ปรับปรุง 60 ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 3 66.6722-11-
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 4 75.00321110
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ข เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 61 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 1 100.001-10--
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 -ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย2 100.0022-0--
 นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 5 100.00541000
คณะศกึษาศาสตร์
 กศ.ม. (การศกึษาและการพัฒนาสงัคม) -ปรับปรุง 61 ไม่เตม็เวลา แผน ก2 (ส.-อา.) เหมาจ่าย1 100.001-10--
 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาโลก) -ปรับปรุง 61 (หลกัสตูรนานาชาติ) ไม่เตม็เวลา แผน ก21 100.001-10--
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 2 100.00202000
คณะศลิปกรรมศาสตร์
 ศป.ม. (ทศันศลิปแ์ละการออกแบบ) ปรับปรุง 60 - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย3 100.003120--
     รวม คณะศลิปกรรมศาสตร์ 3 100.00312000
คณะสาธารณสขุศาสตร์
 วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ใหม่ 59 -แบบไม่เตม็เวลา แผน ก.แบบ ก2 5 60.00321211
 ส.ม. (หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต) ปรับปรุง 60 -ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ก22 100.0022-0--
     รวม คณะสาธารณสขุศาสตร์ 7 71.43541211
วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์
 บธ.ม. ส าหรับผู้บริหาร ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ข (ส.-อ.) (Ex-MBA) 6 66.67431211
     รวม วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ 6 66.67431211
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ม. (การบริหารงานยุตธิรรมและสงัคม) ปรับปรุง 59 - ป.โท แบบไม่เตม็เวลา แผน ข. (เหมาจ่าย)2 50.001-11-1
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2 50.00101101
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
 บธ.ม. (หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต) ใหม่ 58 -ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ก2 1 100.001-10--
 บธ.ม. (หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต) -ใหม่ 58 -ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ข 4 100.004310--
     รวม คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 5 100.00532000
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม. (การจัดการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อุปทาน ) ปรับปรุง 61 - ป.โทไม่เตม็เวลา (แผน ข) 6 50.0033-321
     รวม คณะโลจิสติกส์ 6 50.00330321
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 40 77.50312011954
                               รวมท้ังสิ้น 40 77.50312011954
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาเอก ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาเอก ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สทิธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสทิธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) หลกัสตูรนานาชาต ิ ปรับปรุง 61 - ป.เอกเตม็เวลา แบบ 2.1 1 100.001-10--
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 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
คณะสาธารณสขุศาสตร์
 ส.ด. (สาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต) - ปรับปรุง 59 เตม็เวลา แบบ 1.1 (เหมาจ่าย) 1 100.0011-0--
     รวม คณะสาธารณสขุศาสตร์ 1 100.00110000
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 3 100.00312000
                               รวมท้ังสิ้น 3 100.00312000
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