
รวม
จ านวนนิสิตรายงานตัว

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
รายงานตัว

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.ม. (หลักสูตรนานาชาต)ิ-ปรับรุง 60 (Maternity Nursing and Midwifery) -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 (WMU)3 100.0033-0--
 พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 61 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2  เหมาจ่าย 2 0.000--211
 พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 61 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก.) เหมาจ่าย 1 0.000--1-1
 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 60 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย18 66.6712111624
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน) ปรับปรุง 60 - ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย แบบ 38 หนว่ยกิต9 77.7874322-
 พย.ม. (หลักสูตรนานาชาต)ิ ปรับปรุง 60 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 1 0.000--11-
 พย.ม. (หลักสูตรนานาชาต)ิ ปรับปรุง 60 (Adult Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 (WMU)22 90.912020-22-
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 56 75.00423841486
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ศศ.ม. (ไทยศึกษา) ปรับปรุง 60 - ป.โท เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
 ศศ.ม. (ศาสนาและปรัชญา) ใหม ่63 - ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) 1 100.001-10--
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 100.00211000
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.ม. (วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) ปรับปรุง 59 - เต็มเวลา แผน ก2 1 0.000--1-1
 วท.ม. (คณิตศาสตร์) ปรับปรุง 59 - ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 (จ.-ศ.) 1 100.001-10--
 วท.ม. (ชีวเคม)ี ปรับปรุง 62 ป.โท-เต็มเวลา แผน ก แบบ ก2  เหมาจ่าย 2 50.001-11-1
 วท.ม. (ฟิสิกส์) ปรับปรุง 59 - เต็มเวลา แผน ก แบบ ก2 (จ.-ศ.) 4 100.004130--
 วท.ม. (วาริชศาสตร์) ปรับปรุง 59 -เต็มเวลา แผน ก แบบ ก2 7 85.7165111-
 วท.ม. (วทิยาศาสตร์ชีวภาพ) ปรับปรุง 59  - เต็มเวลา แผน ก1 1 100.001-10--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 16 81.251367312
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) - ปรับปรุง 59 แบบเต็มเวลา แผน ก. เหมาจ่าย (มวีชิาชีพครู ,ไมม่ฤีดูร้อน)8 87.5075211-
 วท.ม. (จิตวทิยาการปรึกษา) -ปรับปรุง 59 -เต็มเวลา แผน ก (จ.-ศ.) 1 100.0011-0--
 กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) - ปรับปรุง 59  ป.โทเต็มเวลา แผน ก. เหมาจ่าย (มวีชิาชีพครู,ไมม่ฤีดูร้อน)7 100.007520--
 กศ.ม. (การสอนวทิยาศาสตร์) - ปรับปรุง 59 เต็มเวลา แผน ก. เหมาจ่าย (มวีชิาชีพครู ,ไมม่ฤีดูร้อน)10 90.0099-11-
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 26 92.3124204220
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา) ปรับปรุง 62 ป.โท-เต็มเวลา แผน ก2 (เหมาจ่าย) 2 50.0011-11-
 วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ)  - เต็มเวลา (แผน ก2) ป ี60 (เหมาจ่าย) 1 100.001-10--
 วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา) ปรับปรุง 62 ป.โท-เต็มเวลา แผน ก1 (เหมาจ่าย) 2 100.002-20--
 วศ.ม. (วศิวกรรมชีวภาพ) ปรับปรุง 61- ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 1 100.001-10--
 วศ.ม. (วศิวกรรมเคร่ืองกล)  ปรับปรุง 61 - ป.โทเต็มเวลา แผน ก1 เหมาจ่าย 1 100.001-10--
 วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี) -ใหม ่59 ป.โท เต็มเวลา แผน ก2 6 100.006330--
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 92.311248110
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 วท.ม. (วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) ปรับปรุง59 ป.โท เต็มเวลา แผน ก กลุ่มสรีรฯ1 100.0011-0--
 วท.ม. (วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา)ปรับปรุง59 ป.โท ก2 กลุ่มการสอนทางการออกก าลังฯ1 100.0011-0--
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รวม
จ านวนนิสิตรายงานตัว

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
รายงานตัว

 วท.ม. (วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา)ปรับปรุง59 ป.โทเต็มเวลา แผน ก กลุ่มการบริหารและการจัดการฯ1 0.000--1-1
 วท.ม. (วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) กลุ่มจิตวทิยาฯ ปรับปรุง 59 - ป.โทเต็มเวลา แผน ก3 100.003210--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 6 83.33541101
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมอืงและการจัดการปกครอง) ปรับปรุง 59 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) ป ี59 เหมาจ่าย3 100.003-30--
 ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบณัฑิต) ปรับปรุง 59 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 2 100.0022-0--
 ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบณัฑิต) ปรับปรุง 59 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ข) เหมาจ่าย 12 100.0012660--
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 17 100.001789000
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ปรับปรุง 61 - ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) 11 81.82972211
     รวม คณะโลจิสติกส์ 11 81.82972211
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญัญา
 วท.ม. (การวจัิยและสถิติทางวทิยาการปญัญา) ปรับปรุง 61 - ป.โท แผน ก. เหมาจ่าย (ส/อ)3 100.0033-0--
     รวม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญัญา 3 100.00330000
คณะสหเวชศาสตร์
 วท.ม. (ชีวเวชศาสตร์) ปรับปรุง 63 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย ) 3 100.003210--
     รวม คณะสหเวชศาสตร์ 3 100.00321000
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.ม. (ภูมสิารสนเทศศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มภูมสิารสนเทศฯ ใหม ่61 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก29 88.8985311-
 วท.ม. (ภูมสิารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง 60 - ป.โท เต็มเวลา แผน ก ก2(เหมาจ่าย) 1 100.001-10--
 วท.ม. (ภูมสิารสนเทศศาสตร์) - ปรับปรุง 60 ป.โท แผน ก2 (เหมาจ่าย) 1 0.000--11-
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 11 81.82954220
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.ม. (วทิยาการข้อมลู) ปรับปรุง 62 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 1 100.001-10--
 วท.ม. (วทิยาการข้อมลู) ปรับปรุง 62 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ข) เหมาจ่าย 6 100.006420--
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 7 100.00743000
คณะดนตรีและการแสดง
 ศป.ม. (ดนตรีและการแสดง) ใหม ่62-ป.โท เต็มเวลา (แผน ก1) เหมาจ่าย 4 100.004310--
     รวม คณะดนตรีและการแสดง 4 100.00431000
         รวม ท่ีตัง้บางแสน 175 85.7115010545251510
วิทยาเขต : จันทบรีุ
คณะเทคโนโลยทีางทะเล
 วท.ม. (เทคโนโลยีทางทะเล) ใหม ่61 -ป.โท เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
     รวม คณะเทคโนโลยทีางทะเล 1 100.00110000
         รวมวิทยาเขตจันทบรีุ 1 100.00110000
                               รวมท้ังส้ิน 176 85.8015110645251510

10/07/63 18:21  หน้า 2/ 7



รวม
จ านวนนิสิตรายงานตัว

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
รายงานตัว

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) - ปรับปรุง 60 ป.โทพิเศษ (แผน ก2) เหมาจ่าย7 85.716511-1
 พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) - ปรับปรุง 60 ป.โท ไมเ่ต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 12 75.0099-33-
 พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 61 - ป.โท ไมเ่ต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 14 57.14862642
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน) ปรับปรุง 60 - ป.โทไมเ่ต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย แบบ 38 หนว่ยกิต12 83.3310822-2
 พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 61 -ป.โทไมเ่ต็มเวลา แผน ก2  เหมาจ่าย 10 100.001010-0--
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 55 78.18433851275
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 นศ.ม. (ส่ือสารการตลาด) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไมเ่ต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 4 100.0044-0--
 นศ.ม. (ส่ือสารการตลาด) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไมเ่ต็มเวลา แผน ข เหมาจ่าย 4 100.004310--
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 61 - ป.โท ไมเ่ต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 6 100.006420--
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร) ปรับปรุง 59 -ป.โท ไมเ่ต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย8 87.507611-1
 ศศ.ม. (ศาสนาและปรัชญา) ใหม ่63 - ป.โทไมเ่ต็มเวลา (แผน ก2) 1 100.001-10--
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 95.6522175101
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.ม. (การสอนวทิยาศาสตร์) - ปรับปรุง 59- ป.โท ไมเ่ต็มเวลา (แผน ก) เหมาจ่าย ส. /อ.8 100.008620--
 วท.ม. (สมอง จิตใจและการเรียนรู้) ปรับปรุง 62 -ไมเ่ต็มเวลา แผน ก2 (เหมาจ่าย) 9 66.67633312
 วท.ม. (วจัิย วดัผล และสถิติการศึกษา) ปรับปรุง 59 -แผน ก.ไมเ่ต็มเวลา (ส.-อา.) เหมาจ่าย11 100.00111010--
 วท.ม. (จิตวทิยาการปรึกษา)  -ปรับปรุง 59 แผน ก. ส.-อา. ไมเ่ต็มเวลา (เหมาจ่าย) 15 100.001515-0--
 กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) - ปรับปรุง 59 ไมเ่ต็มเวลา แผน ก.  ส.-อา. (เหมาจ่าย) 18 61.111111-752
 ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์) ปรับปรุง 61 - ป.โทไมเ่ต็มเวลา แผน ก2 9 88.8985311-
 กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) - ปรับปรุง 59 - ป.โท ไมเ่ต็มเวลา (แผน ก) ส. /อ. 5 100.005410--
 กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไมเ่ต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย ส./อ.4 100.004310--
 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาโลก) -ปรับปรุง 61 (หลักสูตรนานาชาต)ิ ไมเ่ต็มเวลา แผน ข.2 100.0022-0--
 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาโลก) -ปรับปรุง 61 (หลักสูตรนานาชาต)ิ ไมเ่ต็มเวลา แผน ก26 83.3354111-
 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) -ปรับปรุง 59 ไมเ่ต็มเวลา แผน ข. ส.-อา. (ไมม่วีชิาชีพครู,มฤีดูร้อน)30 100.003017130--
 กศ.ม. (การศึกษาปฐมวยั)  ใหม ่61 ป.โท-ไมเ่ต็มเวลา แผน ก2 5 80.0044-11-
 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ปรับปรุง 59 -ไมเ่ต็มเวลา แผน ก. ส.-อา. (ไมม่วีชิาชีพครู,มฤีดูร้อน)5 100.005320--
 กศ.ม. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) -ปรับปรุง 61 ไมเ่ต็มเวลา แผน ก2 (ส.-อา.) เหมาจ่าย4 75.003211-1
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 131 89.3111789281495
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี) -ใหม ่59 ป.โท ไมเ่ต็มเวลา (แผน ข.) เหมาจ่าย 1 100.001-10--
 วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) ปรับปรุง 60 - ป.โท ไมเ่ต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 8 87.507161-1
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 88.89817101
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ศป.ม. (ทศันศิลปแ์ละการออกแบบ) ปรับปรุง 60 - ป.โท ไมเ่ต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย20 100.00201370--
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 20 100.0020137000
คณะสาธารณสุขศาสตร์
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รวม
จ านวนนิสิตรายงานตัว

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
รายงานตัว

 วท.ม. (อาชีวอนามยัและความปลอดภัย) ใหม ่59 -แบบไมเ่ต็มเวลา แผน ก.แบบ ก2 17 88.241578211
 ส.ม. (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต) ปรับปรุง 60 -ป.โท ไมเ่ต็มเวลา แผน ก210 90.0099-1-1
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 27 88.8924168312
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
 บธ.ม. (หลักสูตรนานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.โท ไมเ่ต็มเวลา แผน ข 3 100.003120--
 บธ.ม. ส าหรับผู้บริหาร ปรับปรุง 59 - ป.โท ไมเ่ต็มเวลา แผน ข (พุธ-พฤหสั-ศุกร์) (Ex-MBA)9 88.8986211-
 บธ.ม. ส าหรับผู้บริหาร ปรับปรุง 59 - ป.โท ไมเ่ต็มเวลา แผน ข (ส.-อ.) (Ex-MBA) 24 87.5021138312
 บธ.ม. (การจัดการธุรกิจโลก) - ป.โท ไมเ่ต็มเวลา (แผน ข) ป ี59 9 88.898531-1
     รวม วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 45 88.89402515523
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 รป.ม. (ศูนย์บางแสน) หลักสูตร2 ป ี- ป.โทพิเศษ(แผน ก2) ปรับปรุง 60 1 0.000--11-
 รป.ม. (ศูนย์บางแสน) หลักสูตร2 ป ี- ป.โทพิเศษ(แผน ข) ปรับปรุง 60 8 100.008530--
 ร.ม. (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง) ใหม ่59 - ป.โท แบบไมเ่ต็มเวลา (แผน ก) เหมาจ่าย6 100.006330--
 ร.ม. (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง) - ใหม ่59 ป.โท ไมเ่ต็มเวลา แผน ข. (เหมาจ่าย) 15 93.3314771-1
 ร.ม. (การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) ปรับปรุง 59- ป.โท แบบไมเ่ต็มเวลา (แผน ก) เหมาจ่าย3 100.003210--
 ร.ม. (การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) ปรับปรุง 59 - ป.โท แบบไมเ่ต็มเวลา แผน ข. (เหมาจ่าย)4 100.004130--
 น.ม. (นติิศาสตรมหาบณัฑิต)  - ปรับปรุง63 ป.โทพิเศษ แผน ข.เหมาจ่าย 3 100.003120--
 น.ม. (นติิศาสตรมหาบณัฑิต)  - ปรับปรุง63 ป.โทพิเศษ แผน ก2 เหมาจ่าย 5 100.005410--
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 45 95.56432320211
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
 กจ.ม. (การจัดการการทอ่งเที่ยวระหวา่งประเทศ) ปรับปรุง 60 -ป.โทไมเ่ต็มเวลา แผน ข (1 ปริญญา)1 100.0011-0--
 บธ.ม. (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต) ปรับปรุง 63 -ป.โทไมเ่ต็มเวลา แผน ก2 15 80.0012102312
 บธ.ม. (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต) ปรับปรุง 63 -ป.โทไมเ่ต็มเวลา แผน ข 28 89.2925178312
 กจ.ม. (การจัดการการทอ่งเที่ยวระหวา่งประเทศ) ปรับปรุง 60 -ป.โทพิเศษ (แผน ข)(2 ปริญญา)2 100.0022-0--
     รวม คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 46 86.96403010624
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ปรับปรุง 61 - ป.โทไมเ่ต็มเวลา (แผน ข) 32 75.00241410853
     รวม คณะโลจิสติกส์ 32 75.00241410853
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.ม. (ภูมสิารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง 60 - ป.โท ไมเ่ต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 4 100.004130--
 วท.ม. (ภูมสิารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง 60 - ป.โท ไมเ่ต็มเวลา (แผน ข) เหมาจ่าย 1 0.000--11-
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 5 80.00413110
         รวม ท่ีตัง้บางแสน 438 87.90385267118532825
                               รวมท้ังส้ิน 438 87.90385267118532825
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รวม
จ านวนนิสิตรายงานตัว

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาเอก ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาเอก ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
รายงานตัว

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ  ปรับปรุง 61 - ป.เอกเต็มเวลา แบบ 2.1 7 71.4354122-
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 7 71.43541220
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ปร.ด. (ไทยศึกษา) ปรับปรุง 60 - ป.เอก เต็มเวลา แบบ 2.1 เหมาจ่าย 10 90.0098111-
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 90.00981110
คณะวิทยาศาสตร์
 ปร.ด. (วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) -ปรับปรุง 59 เต็มเวลา แบบ 2.1 (เหมาจ่าย) 1 100.0011-0--
 ปร.ด. (วทิยาศาสตร์ชีวภาพ) - ปรับปรุง 59 ป.เอก (เต็มเวลา) แบบ 1.2 เหมาจ่าย 2 100.002-20--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 3 100.00312000
คณะศึกษาศาสตร์
 กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) -ปรับปรุง 59 ป.เอกเต็มเวลา (เหมาจ่าย) ไมม่วีชิาชีพครู2 100.0022-0--
 ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์) - ปรับปรุง 61 แบบ 2.1 ป.เอก เหมาจ่าย 2 100.002110--
 ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) ปรับปรุง 62- ป.เอกเต็มเวลา แบบ 2.1 3 100.003210--
 ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาโลก) -ปรับปรุง 61 (นานาชาต)ิ เต็มเวลา แผน 2.11 100.0011-0--
 ปร.ด. (จิตวทิยาการปรึกษา) ปรับปรุง 59 แบบ 2.1- เต็มเวลา (จ-ศ) 1 100.001-10--
 ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ปรับปรุง 59  ป.เอก-เต็มเวลา จ.-ศ. เหมาจ่าย แบบ 2.1 (ไมม่วีชิาครู)3 100.003120--
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 12 100.001275000
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ปร.ด. (การบริหารศิลปะและวฒันธรรม) ปรับปรุง 60 -ป.เอกเต็มเวลา แบบ 2.1 26 92.312417722-
 ปร.ด. (ทศันศิลปแ์ละการออกแบบ) ปรับปรุง 60 - ป.เอก แบบ 2.1 เต็มเวลา (เหมาจ่าย)33 84.85281414523
     รวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 59 88.14523121743
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 ส.ด. (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต) - ปรับปรุง 59 เต็มเวลา แบบ 1.1 (เหมาจ่าย) 2 50.0011-11-
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 50.00110110
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) กลุ่มสรีรฯ ปรับปรุง 59  - ป.เอก แบบ 2.1 เต็มเวลา1 100.001-10--
 ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) กลุ่มจิตวทิยาฯ ปรับปรุง 59 - ป.เอก แบบ 2.1 เต็มเวลา1 100.001-10--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 100.00202000
คณะโลจิสติกส์
 ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ปรับปรุง 61  - ป.เอก แบบ1.1 1 100.001-10--
     รวม คณะโลจิสติกส์ 1 100.00101000
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญัญา
 ปร.ด. (การวจัิยและสถิติทางวทิยาการปญัญา) ปรับปรุง 61 - ป.เอก เต็มเวลา แบบ 2.1 เหมาจ่าย1 100.0011-0--
 ปร.ด. (การวจัิยและสถิติทางวทิยาการปญัญา) ปรับปรุง 61 - ป.เอก เต็มเวลา แบบ 2.1(ส/อ) เหมาจ่าย13 100.00133100--
     รวม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญัญา 14 100.0014410000
คณะสหเวชศาสตร์
 ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) ปรับปรุง 63 - ป.เอก เต็มเวลา 1.1 เหมาจ่าย 2 100.002110--
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รวม
จ านวนนิสิตรายงานตัว

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาเอก ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาเอก ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
รายงานตัว

     รวม คณะสหเวชศาสตร์ 2 100.00211000
คณะเภสัชศาสตร์
 ปร.ด. (วทิยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์) ใหม ่63  -ป.เอก 1.1 เต็มเวลา 2 100.0022-0--
     รวม คณะเภสัชศาสตร์ 2 100.00220000
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 ปร.ด. (วทิยาการข้อมลู) ปรับปรุง 62 - ป.เอก เต็มเวลา แบบ 1.1 เหมาจ่าย 2 100.002-20--
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 2 100.00202000
         รวม ท่ีตัง้บางแสน 116 90.5210559461183
                               รวมท้ังส้ิน 116 90.5210559461183
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รวม
จ านวนนิสิตรายงานตัว

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาเอก ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาเอก พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2563
 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี

สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง
จ านวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์

รวม ชาย หญิง
จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์

รวม

 % 
รายงานตัว

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะศึกษาศาสตร์
 ปร.ด. (วจัิย วดัผล และสถิติการศึกษา) ปรับปรุง 59  -ไมเ่ต็มเวลา เหมาจ่าย 5 100.0055-0--
 ปร.ด. (จิตวทิยาการปรึกษา) ปรับปรุง 59 แบบ 2.1- ไมเ่ต็มเวลา 2 100.002110--
     รวม คณะศึกษาศาสตร์ 7 100.00761000
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ปร.ด. (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง) ใหม ่59 - ป.เอก ไมเ่ต็มเวลา (แบบ 2.1) เหมาจ่าย5 100.005230--
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 5 100.00523000
         รวม ท่ีตัง้บางแสน 12 100.001284000
                               รวมท้ังส้ิน 12 100.001284000
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