
รวม
จํานวนนิสิตรายงานตัว

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาโท ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธ์ิ
ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง

จํานวนผูไมยืนยันสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร
 พย.ม. (การผดุงครรภ) ปรับปรุง 61 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2  เหมาจาย 4 50.0022-211
 พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) - ปรับปรุง 60 ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจาย1 100.0011-0--
 พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) - ปรับปรุง 60 ป.โท แผน ก แบบ ก2 เต็มเวลา เหมาจาย 1 100.0011-0--
 พย.ม. (การพยาบาลผูสูงอายุ) ปรับปรุง 61 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก.) เหมาจาย 1 0.000--1-1
 พย.ม. (การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ) ปรับปรุง 60 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจาย12 66.6788-413
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 60 - ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจาย แบบ 38 หนวยกิต3 100.003120--
     รวม คณะพยาบาลศาสตร 22 68.1815132725
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ศศ.ม. (ไทยศึกษา) ปรับปรุง 60 - ป.โท เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจาย 1 100.0011-0--
 ศศ.ม. (ศาสนาและปรัชญา) ใหม 63 - ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) 1 100.001-10--
     รวม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 100.00211000
คณะวิทยาศาสตร
 วท.ม. (วาริชศาสตร) ปรับปรุง 59 -เต็มเวลา แผน ก แบบ ก2 4 75.0033-11-
 วท.ม. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) ปรับปรุง 59 - เต็มเวลา แผน ก2 1 0.000--1-1
     รวม คณะวิทยาศาสตร 5 60.00330211
คณะศึกษาศาสตร
 วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) -ปรับปรุง 59 -เต็มเวลา แผน ก (จ.-ศ.) 1 100.0011-0--
     รวม คณะศึกษาศาสตร 1 100.00110000
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
 วท.ม. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)ปรับปรุง59 ป.โทเต็มเวลา แผน ก กลุมการบริหารและการจัดการฯ1 0.000--1-1
 วท.ม. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)ปรับปรุง59 ป.โท ก2 กลุมการสอนทางการออกกําลังฯ1 100.0011-0--
 วท.ม. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา) กลุมจิตวิทยาฯ ปรับปรุง 59 - ป.โทเต็มเวลา แผน ก3 100.003210--
 วท.ม. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา) ปรับปรุง59 ป.โท เต็มเวลา แผน ก กลุมสรีรฯ1 100.0011-0--
     รวม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 6 83.33541101
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
 ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) ปรับปรุง 59 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจาย 1 100.0011-0--
 ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) ปรับปรุง 59 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ข) เหมาจาย 8 100.008620--
 ร.ม. (เศรษฐศาสตรการเมืองและการจัดการปกครอง) ปรับปรุง 59 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก) ป 59 เหมาจาย2 100.002-20--
     รวม คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 11 100.001174000
คณะโลจิสติกส
 วท.ม. (การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน) ปรับปรุง 61 - ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) 6 66.67431211
     รวม คณะโลจิสติกส 6 66.67431211
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
 วท.ม. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา) ปรับปรุง 61 - ป.โท แผน ก. เหมาจาย (ส/อ)2 100.0022-0--
     รวม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 2 100.00220000
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
 วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร) - ปรับปรุง 60 ป.โท แผน ก2 (เหมาจาย) 1 0.000--11-
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รวม
จํานวนนิสิตรายงานตัว

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาโท ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธ์ิ
ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง

จํานวนผูไมยืนยันสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
รายงานตัว

 วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร) หลักสูตรนานาชาติ กลุมภูมิสารสนเทศฯ ใหม 61 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก29 88.8985311-
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 10 80.00853220
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.ม. (วิทยาการขอมูล) ปรับปรุง 62 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจาย 1 100.001-10--
 วท.ม. (วิทยาการขอมูล) ปรับปรุง 62 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ข) เหมาจาย 1 100.0011-0--
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 2 100.00211000
คณะดนตรีและการแสดง
 ศป.ม. (ดนตรีและการแสดง) ใหม 62-ป.โท เต็มเวลา (แผน ก1) เหมาจาย 1 100.0011-0--
     รวม คณะดนตรีและการแสดง 1 100.00110000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 68 79.415441131468
วิทยาเขต : จันทบุรี
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
 วท.ม. (เทคโนโลยีทางทะเล) ใหม 61 -ป.โท เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจาย 1 100.0011-0--
     รวม คณะเทคโนโลยีทางทะเล 1 100.00110000
         รวมวิทยาเขตจันทบุรี 1 100.00110000
                               รวมทั้งสิ้น 69 79.715542131468
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รวม
จํานวนนิสิตรายงานตัว

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาโท ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธ์ิ
ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง

จํานวนผูไมยืนยันสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 60 - ป.โทไมเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจาย แบบ 38 หนวยกิต9 88.898711-1
 พย.ม. (การผดุงครรภ) ปรับปรุง 61 -ป.โทไมเต็มเวลา แผน ก2  เหมาจาย 6 100.0066-0--
 พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) - ปรับปรุง 60 ป.โทพิเศษ (แผน ก2) เหมาจาย4 75.003211-1
 พย.ม. (การพยาบาลผูสูงอายุ) ปรับปรุง 61 - ป.โท ไมเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจาย 9 77.78761211
 พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) - ปรับปรุง 60 ป.โท ไมเต็มเวลา แผน ก2 เหมาจาย 9 66.6766-33-
     รวม คณะพยาบาลศาสตร 37 81.0830273743
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 นศ.ม. (ส่ือสารการตลาด) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไมเต็มเวลา แผน ก2 เหมาจาย 3 100.0033-0--
 นศ.ม. (ส่ือสารการตลาด) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไมเต็มเวลา แผน ข เหมาจาย 1 100.0011-0--
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 61 - ป.โท ไมเต็มเวลา แผน ก2 เหมาจาย 2 100.002-20--
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร) ปรับปรุง 59 -ป.โท ไมเต็มเวลา แผน ก2 เหมาจาย4 75.0033-1-1
     รวม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 90.00972101
คณะศึกษาศาสตร
 วท.ม. (วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา) ปรับปรุง 59 -แผน ก.ไมเต็มเวลา (ส.-อา.) เหมาจาย3 100.0033-0--
 ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) ปรับปรุง 61 - ป.โทไมเต็มเวลา แผน ก2 2 100.002110--
 ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) ปรับปรุง 61 - ป.โท ไมเต็มเวลา แผน ข 1 100.001-10--
 วท.ม. (สมอง จิตใจและการเรียนรู) ปรับปรุง 62 -ไมเต็มเวลา แผน ก2 (เหมาจาย) 2 0.000--2-2
 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาโลก) -ปรับปรุง 61 (หลักสูตรนานาชาติ) ไมเต็มเวลา แผน ก21 100.001-10--
 วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)  -ปรับปรุง 59 แผน ก. ส.-อา. ไมเต็มเวลา (เหมาจาย) 10 100.001010-0--
 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาโลก) -ปรับปรุง 61 (หลักสูตรนานาชาติ) ไมเต็มเวลา แผน ข.2 100.0022-0--
 กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  ใหม 61 ป.โท-ไมเต็มเวลา แผน ก2 4 100.0044-0--
 กศ.ม. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) -ปรับปรุง 61 ไมเต็มเวลา แผน ก2 (ส.-อา.) เหมาจาย3 100.003210--
     รวม คณะศึกษาศาสตร 28 92.8626224202
คณะศิลปกรรมศาสตร
 ศป.ม. (ทัศนศิลปและการออกแบบ) ปรับปรุง 60 - ป.โท ไมเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจาย20 100.00201370--
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร 20 100.0020137000
คณะสาธารณสุขศาสตร
 วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ใหม 59 -แบบไมเต็มเวลา แผน ก.แบบ ก2 12 83.331055211
 ส.ม. (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) ปรับปรุง 60 -ป.โท ไมเต็มเวลา แผน ก23 66.6722-1-1
 ส.ม. (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) ปรับปรุง 60 -ป.โทไมเต็มเวลา แผน ก22 100.0022-0--
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร 17 82.351495312
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
 บธ.ม. (การจัดการธุรกิจโลก) - ป.โท ไมเต็มเวลา (แผน ข) ป 59 6 100.006420--
 บธ.ม. สําหรับผูบริหาร ปรับปรุง 59 - ป.โท ไมเต็มเวลา แผน ข (ส.-อ.) (Ex-MBA) 18 88.89161152-2
 บธ.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไมเต็มเวลา แผน ข 2 100.002-20--
 บธ.ม. สําหรับผูบริหาร ปรับปรุง 59 - ป.โท ไมเต็มเวลา แผน ข (พุธ-พฤหัส-ศุกร) (Ex-MBA)4 75.0032111-
     รวม วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 30 90.00271710312
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รวม
จํานวนนิสิตรายงานตัว

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาโท ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธ์ิ
ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง

จํานวนผูไมยืนยันสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
รายงานตัว

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
 ร.ม. (การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) ปรับปรุง 59 - ป.โท แบบไมเต็มเวลา แผน ข. (เหมาจาย)4 100.004130--
 ร.ม. (ยุทธศาสตรและความม่ันคง) - ใหม 59 ป.โท ไมเต็มเวลา แผน ข. (เหมาจาย) 1 100.001-10--
 ร.ม. (ยุทธศาสตรและความม่ันคง) ใหม 59 - ป.โท แบบไมเต็มเวลา (แผน ก) เหมาจาย3 100.003120--
     รวม คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 8 100.00826000
คณะการจัดการและการทองเที่ยว
 กจ.ม. (การจัดการการทองเท่ียวระหวางประเทศ) ปรับปรุง 60 -ป.โทพิเศษ (แผน ข)(2 ปริญญา)1 100.0011-0--
 บธ.ม. (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) ปรับปรุง 63 -ป.โทไมเต็มเวลา แผน ก2 4 100.004310--
 บธ.ม. (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) ปรับปรุง 63 -ป.โทไมเต็มเวลา แผน ข 22 86.3619136321
     รวม คณะการจัดการและการทองเที่ยว 27 88.8924177321
คณะโลจิสติกส
 วท.ม. (การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน) ปรับปรุง 61 - ป.โทไมเต็มเวลา (แผน ข) 25 72.0018126752
     รวม คณะโลจิสติกส 25 72.0018126752
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
 วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร) ปรับปรุง 60 - ป.โท ไมเต็มเวลา (แผน ข) เหมาจาย 1 0.000--11-
 วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร) ปรับปรุง 60 - ป.โท ไมเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจาย 2 100.002110--
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 3 66.67211110
         รวม ที่ตั้งบางแสน 205 86.8317812751271413
                               รวมทั้งสิ้น 205 86.8317812751271413
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รวม
จํานวนนิสิตรายงานตัว

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาเอก ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาเอก ปกติ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง

จํานวนผูไมยืนยันสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร
 ปร.ด. (พยาบาลศาสตร) หลักสูตรนานาชาติ  ปรับปรุง 61 - ป.เอกเต็มเวลา แบบ 2.1 5 60.0032122-
     รวม คณะพยาบาลศาสตร 5 60.00321220
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ปร.ด. (ไทยศึกษา) ปรับปรุง 60 - ป.เอก เต็มเวลา แบบ 2.1 เหมาจาย 1 100.0011-0--
     รวม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 100.00110000
คณะศึกษาศาสตร
 ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) - ปรับปรุง 61 แบบ 2.1 ป.เอก เหมาจาย 2 100.002110--
 ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ปรับปรุง 59  ป.เอก-เต็มเวลา จ.-ศ. เหมาจาย แบบ 2.1 (ไมมีวิชาครู)1 100.001-10--
 ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาโลก) -ปรับปรุง 61 (นานาชาติ) เต็มเวลา แผน 2.11 100.0011-0--
     รวม คณะศึกษาศาสตร 4 100.00422000
คณะศิลปกรรมศาสตร
 ปร.ด. (ทัศนศิลปและการออกแบบ) ปรับปรุง 60 - ป.เอก แบบ 2.1 เต็มเวลา (เหมาจาย)20 75.001587523
 ปร.ด. (การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม) ปรับปรุง 60 -ป.เอกเต็มเวลา แบบ 2.1 16 93.751511411-
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร 36 83.33301911633
คณะสาธารณสุขศาสตร
 ส.ด. (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต) - ปรับปรุง 59 เต็มเวลา แบบ 1.1 (เหมาจาย) 1 100.0011-0--
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร 1 100.00110000
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
 ปร.ด. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา) กลุมสรีรฯ ปรับปรุง 59  - ป.เอก แบบ 2.1 เต็มเวลา1 100.001-10--
     รวม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 1 100.00101000
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
 ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา) ปรับปรุง 61 - ป.เอก เต็มเวลา แบบ 2.1(ส/อ) เหมาจาย5 100.005140--
 ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา) ปรับปรุง 61 - ป.เอก เต็มเวลา แบบ 2.1 เหมาจาย1 100.0011-0--
     รวม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 6 100.00624000
คณะเภสัชศาสตร
 ปร.ด. (วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร) ใหม 63  -ป.เอก 1.1 เต็มเวลา 1 100.0011-0--
     รวม คณะเภสัชศาสตร 1 100.00110000
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 ปร.ด. (วิทยาการขอมูล) ปรับปรุง 62 - ป.เอก เต็มเวลา แบบ 1.1 เหมาจาย 1 100.001-10--
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 1 100.00101000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 56 85.71482820853
                               รวมทั้งสิ้น 56 85.71482820853
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รวม
จํานวนนิสิตรายงานตัว

จํานวนนิสิต ระดับปริญญาเอก ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาเอก พิเศษ  ภาคตน  ปการศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จํานวนผูมี
สิทธ์ิยืนยัน ชาย หญิง

จํานวนผูไมยืนยันสิทธ์ิ
รวม ชาย หญิง

จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ
รวม

 % 
รายงานตัว

ที่ต้ัง : บางแสน
คณะศึกษาศาสตร
 ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)  ปรับปรุง 59 ป.เอก ไมเต็มเวลา 1 100.0011-0--
     รวม คณะศึกษาศาสตร 1 100.00110000
         รวม ที่ตั้งบางแสน 1 100.00110000
                               รวมทั้งสิ้น 1 100.00110000
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