
รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2562

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สทิธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสทิธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.บ. หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 24 83.332018244-
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 24 83.3320182440
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 59  - ป.ตรี 4 ป ี(ปกติ) 8 87.5077-11-
 ศศ.บ. (สารสนเทศศกึษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ี(ปกติ) 25 88.0022157321
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 33 87.8829227431
คณะศกึษาศาสตร์
 กศ.บ. (เคมี) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 1 100.0011-0--
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 1 100.00110000
คณะศลิปกรรมศาสตร์
 ศป.บ. (กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดยี) ปรับปรุง 59 -ป.ตรี 4 ป ีปกติ 5 40.00211321
 ศป.บ. (การออกแบบผลติภัณฑ์) ปรับปรุง59 หลกัสตูรสองภาษา - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 1 100.001-10--
 ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 1 100.001-10--
     รวม คณะศลิปกรรมศาสตร์ 7 57.14413321
วิทยาลยันานาชาติ
 ศศ.บ. (การตดิตอ่สือ่สาร)กลุม่วิชาทกัษะการตดิตอ่สือ่สารเพ่ือพัฒนาฯ (นานาชาต)ิปรับปรุง59-ป.ตรี 4ป ีปกติ2 100.0022-0--
 บธ.บ. (การจัดการการบริการและการทอ่งเทีย่วนานาชาติ )(นานาชาต)ิปรับปรุง59 -ป.ตรี4ป ีปกติ8 87.507431-1
 บธ.บ. (การจัดการโลจิสตกิส์) (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ีปกติ 3 100.003210--
 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ีปกติ7 100.007340--
 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) กลุ่มวิชาการตลาด (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ีปกติ 1 100.0011-0--
 ศป.บ. (นเิทศศลิปแ์ละการออกแบบ) (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4ป ีปกติ 4 75.0032111-
 ศศ.บ. (การตดิตอ่สื่อสาร) กลุ่มวิชาการตดิตอ่สื่อสารเชิงธุรกิจ (นานาชาต)ิ ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ป ีปกติ2 100.0022-0--
     รวม วิทยาลยันานาชาติ 27 92.5925169211
คณะแพทยศาสตร์
 พ.บ. หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555  - ป.ตรี 6 ป ีปกติ 1 100.001-10--
     รวม คณะแพทยศาสตร์ 1 100.00101000
คณะการแพทยแ์ผนไทยอภัยภูเบศร
 พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ปรับปรุง พ.ศ.2559 -ป.ตรี 4 ป ีปกติ 10 100.0010910--
 พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 -ป.ตรี 4 ป ีปกติ 3 100.003210--
     รวม คณะการแพทยแ์ผนไทยอภัยภูเบศร 13 100.0013112000
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 106 87.7493692413103
วิทยาเขต : จันทบรีุ
คณะเทคโนโลยทีางทะเล
 วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 1 0.000--1-1
     รวม คณะเทคโนโลยทีางทะเล 1 .00000101
คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์
 บธ.บ. (การจัดการโลจิสตกิสแ์ละการคา้ชายแดน ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 7 85.7164211-
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาตรี ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2562

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สทิธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสทิธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

 บธ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 3 100.0033-0--
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 6 83.335141-1
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ 16 87.501486211
คณะอัญมณี
 บธ.บ. (ธุรกิจอัญมณแีละเคร่ืองประดบั) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 2 100.002110--
 วท.บ. (อัญมณแีละเคร่ืองประดบั) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ป ีปกติ 2 100.0022-0--
     รวม คณะอัญมณี 4 100.00431000
         รวมวิทยาเขตจันทบุรี 21 85.7118117312
วิทยาเขต : สระแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์
 บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนษุย์) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกต ิเหมาจ่าย 1 100.0011-0--
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) ปรับปรุง 62-ป.ตรี 4ป ีปกต ิเหมาจ่าย2 0.000--2-2
 วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ 1 100.0011-0--
 บธ.บ. (การจัดการโลจิสตกิสแ์ละการคา้ชายแดน ) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ 2 100.0022-0--
 รป.บ. (การบริหารทัว่ไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ 8 100.008530--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 14 85.711293202
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) กลุ่มพืชศาสตร์ ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีปกติ 2 100.002-20--
 วท.บ. (พัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) ใหม่ 60-ป.ตรี 4ป ีปกติ 1 100.0011-0--
     รวม คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 3 100.00312000
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 บธ.บ. (การจัดการ) กลุ่มการตลาด ใหม่ 56-ป.ตรี 4ป ีปกติ 1 100.001-10--
     รวม โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1 100.00101000
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 18 88.8916106202
                               รวมท้ังสิ้น 145 87.59127903718117
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ หลกัสตูรต่อเน่ือง ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2562

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สทิธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสทิธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะโลจิสติกส์
 บธ.บ. (ธุรกิจพาณชิยนาวี) หลกัสตูรใหม่ 62 ตอ่เนือ่ง 40 82.5033267743
     รวม คณะโลจิสติกส์ 40 82.5033267743
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 40 82.5033267743

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาตรี ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาตรี พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2562

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สทิธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสทิธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 น.บ. ภาคบณัฑิต ปรับปรุง 59 ป.ตรี 3ป ีพิเศษ 4 50.002112-2
 รป.บ. (การบริหารทอ้งถิ่น) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ เสาร์-อาทติย์ 10 70.00725312
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 14 64.29936514
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 14 64.29936514
วิทยาเขต : สระแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์
 รป.บ. (การบริหารทัว่ไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ป ีพิเศษ เทยีบโอน 17 82.351468321
     รวม คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 17 82.351468321
         รวมวิทยาเขตสระแก้ว 17 82.351468321
                               รวมท้ังสิ้น 71 78.875635211578
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2562

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สทิธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสทิธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.ม. (หลกัสตูรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Psychiatric & Mental Health Nursing) -ป.โทเตม็เวลา ก2 เหมาจ่าย2 50.0011-1-1
 พย.ม. (หลกัสตูรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Gerontological Nursing) -ป.โทเตม็เวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย1 0.000--11-
 พย.ม. (การพยาบาลเดก็) - ปรับปรุง 60 ป.โท แผน ก แบบ ก2 เตม็เวลา เหมาจ่าย 6 66.6743122-
 พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญแ่ละผูส้งูอายุ) ปรับปรุง 60 - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย2 50.0011-11-
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 11 54.55651541
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 ศศ.ม. (ไทยศกึษา) ปรับปรุง 60 - ป.โท เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 1 100.001-10--
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 1 100.00101000
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ปรับปรุง 59  - เตม็เวลา แผน ก2 1 100.0011-0--
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม) - ปรับปรุง 59 เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 เหมาจ่าย 3 100.0033-0--
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) - ปรับปรุง 59 เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 เหมาจ่าย2 100.002110--
 วท.ม. (ฟิสกิส์) ปรับปรุง 59 - เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 (จ.-ศ.) 2 100.002110--
 วท.ม. (ชีวเคมี) ปรับปรุง 62 ป.โท-เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2  เหมาจ่าย 3 66.6722-11-
 วท.ม. (เคมี) ปรับปรุง 59-ป.โท เตม็เวลา แผน ก. แบบ ก2 3 100.003210--
 วท.ม. (วาริชศาสตร์) ปรับปรุง 59 -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 2 100.002110--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 16 93.7515114110
คณะศกึษาศาสตร์
 วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) -ปรับปรุง 59 -เตม็เวลา แผน ก (จ.-ศ.) 4 100.004220--
 กศ.ม. (การศกึษาปฐมวัย)  ใหม่ 61 ป.โท-เตม็เวลา แผน ก2 1 100.0011-0--
 กศ.ม. (การสอนคณติศาสตร์) - ปรับปรุง 59  ป.โทเตม็เวลา แผน ก. เหมาจ่าย (มีวิชาชีพครู,ไม่มีฤดรู้อน)4 100.004220--
 กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)  - ปรับปรุง 59 เตม็เวลา แผน ก. เหมาจ่าย (มีวิชาชีพครู ,ไม่มีฤดรู้อน)6 100.006240--
 กศ.ม. (หลกัสตูรและการสอน) - ปรับปรุง 59 แบบเตม็เวลา แผน ก. เหมาจ่าย (มีวิชาชีพครู ,ไม่มีฤดรู้อน)14 64.29963532
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 29 82.76241311532
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  - เตม็เวลา (แผน ก2) ป ี60 (เหมาจ่าย) 1 100.001-10--
 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) ปรับปรุง 62 ป.โท-เตม็เวลา แผน ก2 (เหมาจ่าย) 2 100.002110--
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) -ใหม่ 59 ป.โท เตม็เวลา แผน ก2 2 50.0011-11-
 วศ.ม. (วิศวกรรมชีวภาพ) ปรับปรุง 61- ป.โทเตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 83.33532110
คณะสาธารณสขุศาสตร์
 หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต -ป.โท (แบบเตม็เวลา ก2) ป ี60 1 100.0011-0--
     รวม คณะสาธารณสขุศาสตร์ 1 100.00110000
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา ) ปรับปรุง59 ป.โท เตม็เวลา แผน ก กลุ่มสรีรฯ1 100.0011-0--
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา)ปรับปรุง59 ป.โท ก2 กลุม่การสอนทางการออกก าลงัฯ4 100.004310--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 5 100.00541000
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2562

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สทิธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสทิธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

 ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบณัฑิต) ปรับปรุง 59 - ป.โท เตม็เวลา (แผน ข) เหมาจ่าย 6 100.006420--
 ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ) ปรับปรุง 59 - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก) ป ี59 เหมาจ่าย5 100.005140--
 ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ) ปรับปรุง 59 - ป.โท เตม็เวลา (แผน ข) ป ี59 เหมาจ่าย1 100.001-10--
 ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบณัฑิต) ปรับปรุง 59 - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก) เหมาจ่าย 1 100.001-10--
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 13 100.001358000
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม. (การจัดการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อุปทาน ) ปรับปรุง 61 - ป.โทเตม็เวลา (แผน ก2) 2 0.000--211
     รวม คณะโลจิสติกส์ 2 .00000211
วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
 วท.ม. (การวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปญัญา) ปรับปรุง 61 - ป.โท แผน ก. เหมาจ่าย (ส/อ)5 60.0031222-
     รวม วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 5 60.00312220
คณะสหเวชศาสตร์
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ใหม่ 58 - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย ใหม่ 581 100.0011-0--
     รวม คณะสหเวชศาสตร์ 1 100.00110000
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) หลกัสตูรนานาชาต ิกลุ่มภูมิสารสนเทศฯ ใหม่ 61 -ป.โทเตม็เวลา แผน ก28 62.50532321
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 8 62.50532321
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.ม. (วิทยาการข้อมูล) ปรับปรุง 62 - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก 1) เหมาจ่าย 1 100.001-10--
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 1 100.00101000
คณะดนตรีและการแสดง
 ศป.ม. (ดนตรีและการแสดง) ใหม่ 62 - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 2 50.0011-11-
     รวม คณะดนตรีและการแสดง 2 50.00110110
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 101 80.2081483320155
วิทยาเขต : จันทบรีุ
คณะเทคโนโลยทีางทะเล
 วท.ม. (เทคโนโลยีทางทะเล) ใหม่ 61 -ป.โท เตม็เวลา เหมาจ่าย แผน ก2 9 100.009540--
     รวม คณะเทคโนโลยทีางทะเล 9 100.00954000
         รวมวิทยาเขตจันทบุรี 9 100.00954000
                               รวมท้ังสิ้น 110 81.8290533720155
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2562

 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 8 100.008710--
 พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสขุภาพจิต) - ปรับปรุง 60 ป.โทพิเศษ (แผน ก2) เหมาจ่าย4 50.0022-22-
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตัชุิมชน) ปรับปรุง 60 - ป.โทไม่เตม็เวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย แบบ 38 หนว่ยกิต8 62.5055-321
 พย.ม. (การผดงุครรภ์) ปรับปรุง 61 -ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ก2  เหมาจ่าย 7 100.0077-0--
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 27 81.4822211541
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 -ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย5 100.005410--
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 61 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 6 100.006330--
 นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ข เหมาจ่าย 3 100.003210--
 นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
 นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสงัคม) ปรับปรุง 61 -ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก2)3 100.003120--
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 18 100.0018117000
คณะศกึษาศาสตร์
 กศ.ม. (หลกัสตูรและการสอน) - ปรับปรุง 59 ไม่เตม็เวลา แผน ก.  ส.-อา. (เหมาจ่าย) 15 80.001212-33-
 กศ.ม. (การสอนคณติศาสตร์) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก) เหมาจ่าย ส./อ.1 0.000--1-1
 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาโลก) -ปรับปรุง 61 (หลกัสตูรนานาชาติ) ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก22 50.0011-1-1
 กศ.ม. (เทคโนโลยีการศกึษา)  ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก) ส. /อ. 3 100.003210--
 วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)  -ปรับปรุง 59 แผน ก. ส.-อา. ไม่เตม็เวลา (เหมาจ่าย) 7 100.007430--
 วท.ม. (สมอง จิตใจและการเรียนรู้) ปรับปรุง 62 -ไม่เตม็เวลา แผน ก2 (เหมาจ่าย) 5 60.0033-2-2
 ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์) ปรับปรุง 61 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ข 3 66.6722-11-
 ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์) ปรับปรุง 61 - ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ก2 3 100.003210--
 กศ.ม. (การศกึษาและการพัฒนาสงัคม) -ปรับปรุง 61 ไม่เตม็เวลา แผน ก2 (ส.-อา.) เหมาจ่าย2 100.002110--
 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาโลก) -ปรับปรุง 61 (หลกัสตูรนานาชาติ) ไม่เตม็เวลา แผน ข.1 0.000--11-
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 42 78.5733276954
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ปรับปรุง 60 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 4 100.004-40--
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 100.00404000
คณะศลิปกรรมศาสตร์
 ศป.ม. (ทศันศลิปแ์ละการออกแบบ) ปรับปรุง 60 - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก) เหมาจ่าย4 75.0032111-
     รวม คณะศลิปกรรมศาสตร์ 4 75.00321110
คณะสาธารณสขุศาสตร์
 วท.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ) ใหม่ 59 -แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก2) 1 100.0011-0--
 วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ใหม่ 59 -แบบไม่เตม็เวลา แผน ก.แบบ ก2 2 100.002-20--
 ส.ม. (หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต) ปรับปรุง 60 -ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก28 100.008620--
     รวม คณะสาธารณสขุศาสตร์ 11 100.001174000
วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ
 รป.ม. (ศนูย์บางแสน) หลกัสตูร2 ป ี- ป.โทพิเศษ(แผน ก) ป ี60 (ส-อ) 3 100.003120--
 รป.ม. (ศนูย์บางแสน) หลกัสตูร2 ป ี- ป.โทพิเศษ(แผน ข) ป ี60 (ส-อ) 28 64.29181171064
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2562

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สทิธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสทิธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสทิธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

     รวม วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ 31 67.74211291064
วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์
 บธ.ม. (หลกัสตูรนานาชาติ) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ข 2 100.0022-0--
 บธ.ม. ส าหรับผู้บริหาร ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ข (ส.-อ.) (Ex-MBA) 22 54.5512391055
 บธ.ม. (การจัดการธุรกิจโลก) - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ข) ป ี59 9 88.8986211-
     รวม วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ 33 66.672211111165
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ม. (การบริหารงานยุตธิรรมและสงัคม) ปรับปรุง 59 - ป.โท แบบไม่เตม็เวลา แผน ข. (เหมาจ่าย)5 80.0042211-
 ร.ม. (การบริหารงานยุตธิรรมและสงัคม) ปรับปรุง 59- ป.โท แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) เหมาจ่าย6 33.3322-422
 ร.ม. (ยุทธศาสตร์และความมัน่คง) - ใหม่ 59 ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ข. (เหมาจ่าย) 6 83.335321-1
 ร.ม. (ยุทธศาสตร์และความมัน่คง) ใหม่ 59 - ป.โท แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) เหมาจ่าย4 50.0022-211
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 21 61.901394844
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
 บธ.ม. กลุ่มวิชาการเปน็ผู้ประกอบการ ใหม่ 58 -ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ข 1 0.000--1-1
 บธ.ม. กลุม่วิชาการเปน็ผูป้ระกอบการ ใหม่ 58 -ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ก 3 0.000--33-
 บธ.ม. กลุ่มวิชาการตลาด ใหม่ 58 -ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ข 1 100.001-10--
 บธ.ม. กลุ่มวิชาการตลาด ใหม่ 58 -ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก 1 100.001-10--
 บธ.ม. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ ใหม่ 58 -ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ข 11 100.0011830--
 บธ.ม. กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ ใหม่ 58 -ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ก2 5 100.005410--
 บช.ม. ปรับปรุง 59 - ป.โท แบบไม่เตม็เวลา แผน ข. (เหมาจ่าย) 3 66.6722-11-
 บช.ม. ปรับปรุง 59 - ป.โท แบบไม่เตม็เวลา แผน ก. เหมาจ่าย 2 100.002110--
 กจ.ม. (การจัดการการทอ่งเทีย่วระหว่างประเทศ) ปรับปรุง 60 -ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ก (1 ปริญญา)1 0.000--1-1
 กจ.ม. (การจัดการการทอ่งเทีย่วระหว่างประเทศ) ปรับปรุง 60 -ป.โทไม่เตม็เวลา ก2 (2 ปริญญา)1 100.001-10--
 กจ.ม. (การจัดการการทอ่งเทีย่วระหว่างประเทศ) ปรับปรุง 60 -ป.โทพิเศษ (แผน ข)(2 ปริญญา)1 100.001-10--
 บธ.ม. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ ใหม่ 58 -ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ก 8 75.0066-211
 บธ.ม. กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ ใหม่ 58 -ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ข 2 0.000--211
     รวม คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 40 75.00302191064
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม. (การจัดการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อุปทาน ) ปรับปรุง 61 - ป.โทไม่เตม็เวลา (แผน ข) 27 70.3719118844
     รวม คณะโลจิสติกส์ 27 70.3719118844
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 258 75.9719613264623626
                               รวมท้ังสิ้น 258 75.9719613264623626
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาเอก ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาเอก ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2562

 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 11 9.0911-1082
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 11 9.091101082
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 ปร.ด. (ไทยศกึษา) ปรับปรุง 60 - ป.เอก แบบ 2.1 เหมาจ่าย 1 100.001-10--
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 1 100.00101000
คณะศกึษาศาสตร์
 ปร.ด. (เทคโนโลยีการศกึษา) ปรับปรุง 59  ป.เอก-เตม็เวลา จ.-ศ. เหมาจ่าย แบบ 2.1 (ไม่มีวิชาครู)2 50.0011-11-
 ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์) - ปรับปรุง 61 แบบ 2.1 ป.เอก เหมาจ่าย 2 50.0011-11-
 ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเปน็ภาษาโลก) -ปรับปรุง 61 (นานาชาต)ิ เตม็เวลา แผน 2.13 100.0033-0--
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 7 71.43550220
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) ใหม่ 59 -ป.เอกเตม็เวลา แบบ 2.1 เหมาจ่าย 1 100.001-10--
 ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) ปรับปรุง 62 -ป.เอกเตม็เวลา แบบ 2.1 เหมาจ่าย 1 100.001-10--
     รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 100.00202000
คณะศลิปกรรมศาสตร์
 ปร.ด. (การบริหารศลิปะและวัฒนธรรม) ปรับปรุง 60 -ป.เอกเตม็เวลา แบบ 1.1 1 100.001-10--
 ปร.ด. (ทศันศลิปแ์ละการออกแบบ) ปรับปรุง 60 - ป.เอก แบบ 2.1 เตม็เวลา (เหมาจ่าย)28 96.432712151-1
 ปร.ด. (การบริหารศลิปะและวัฒนธรรม) ปรับปรุง 60 -ป.เอกเตม็เวลา แบบ 2.1 15 86.671358211
     รวม คณะศลิปกรรมศาสตร์ 44 93.18411724312
คณะสาธารณสขุศาสตร์
 ส.ด. (สาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต) ปรับปรุง 59 - เตม็เวลา แบบ 2.1 (เหมาจ่าย) 1 0.000--11-
 ปร.ด. (สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ) ใหม่ 59 - แบบเตม็เวลา แบบ 2.1 2 50.0011-11-
 ส.ด. (สาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต) - ปรับปรุง 59 เตม็เวลา แบบ 1.1 (เหมาจ่าย) 2 100.002110--
 ปร.ด. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ใหม่ 59 - แบบเตม็เวลา แบบ 2.1 1 100.0011-0--
     รวม คณะสาธารณสขุศาสตร์ 6 66.67431220
คณะโลจิสติกส์
 ปร.ด. (การจัดการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อุปทาน ) ปรับปรุง 61  - ป.เอก แบบ1.1 1 100.001-10--
     รวม คณะโลจิสติกส์ 1 100.00101000
วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
 ปร.ด. (การวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปญัญา) ปรับปรุง 61 - ป.เอก เตม็เวลา แบบ 2.1(ส/อ) เหมาจ่าย6 100.0066-0--
     รวม วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 6 100.00660000
คณะสหเวชศาสตร์
 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ใหม่ 58 - ป.เอก เตม็เวลา แบบ 2.2 2 100.002-20--
     รวม คณะสหเวชศาสตร์ 2 100.00202000
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 80 78.7563323117134
                               รวมท้ังสิ้น 80 78.7563323117134
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รวม
จ านวนนิสติรายงานตัว

จ านวนนิสติ ระดับปริญญาเอก ท่ีรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นิสติ และสละสทิธิ์
ระดับ ปริญญาเอก พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2562
 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี

สทิธิ์ยืนยัน ชาย หญิง
จ านวนผู้ไม่ยืนยันสทิธิ์

รวม ชาย หญิง
จ านวนผู้ยืนยันสทิธิ์

รวม
 % 

รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ปร.ด. (ยุทธศาสตร์และความมัน่คง) ใหม่ 59 - ป.เอก แบบไม่เตม็เวลา (แบบ 1.1) เหมาจ่าย1 0.000--1-1
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1 .00000101
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 ปร.ด. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปรับปรุง 60 -ป.เอกไม่เตม็เวลา แบบ 1.11 100.0011-0--
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1 100.00110000
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 2 50.00110101
                               รวมท้ังสิ้น 2 50.00110101
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