
รวม
จ านวนนิสิตรายงานตัว

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.ม. (การผดงุครรภ์) ปรับปรุง 61 -ป.โทเตม็เวลา แผน ก2  เหมาจ่าย 5 40.0022-321
 พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) - 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. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 61 - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก.) เหมาจ่าย 1 0.000--1-1
 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 60 - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย12 58.3377-523
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตัชุิมชน) ปรับปรุง 60 - ป.โทเตม็เวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย แบบ 38 หนว่ยกิต3 100.003120--
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 23 60.8714122945
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ศศ.ม. (ไทยศกึษา) ปรับปรุง 60 - ป.โท เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
 ศศ.ม. (ศาสนาและปรัชญา) ใหม่ 63 - ป.โทเตม็เวลา (แผน ก2) 1 100.001-10--
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 100.00211000
คณะวิทยาศาสตร์
 วท.ม. (วาริชศาสตร์) ปรับปรุง 59 -เตม็เวลา แผน ก แบบ ก2 4 75.0033-11-
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) ปรับปรุง 59 - เตม็เวลา แผน ก2 1 0.000--1-1
     รวม คณะวิทยาศาสตร์ 5 60.00330211
คณะศกึษาศาสตร์
 วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) -ปรับปรุง 59 -เตม็เวลา แผน ก (จ.-ศ.) 1 100.0011-0--
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 1 100.00110000
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา )ปรับปรุง59 ป.โทเตม็เวลา แผน ก กลุ่มการบริหารและการจัดการฯ1 0.000--1-1
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา )ปรับปรุง59 ป.โท ก2 กลุ่มการสอนทางการออกก าลังฯ1 100.0011-0--
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ) กลุ่มจิตวิทยาฯ ปรับปรุง 59 - ป.โทเตม็เวลา แผน ก3 100.003210--
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ) ปรับปรุง59 ป.โท เตม็เวลา แผน ก กลุ่มสรีรฯ1 100.0011-0--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 6 83.33541101
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 8 12.5011-752
 ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ) ปรับปรุง 59 - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก) ป ี59 เหมาจ่าย2 0.000--2-2
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 11 18.18220954
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม. (การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อปุทาน ) ปรับปรุง 61 - ป.โทเตม็เวลา (แผน ก2) 6 66.67431211
     รวม คณะโลจิสติกส์ 6 66.67431211
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
 วท.ม. (การวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปญัญา) ปรับปรุง 61 - ป.โท แผน ก. เหมาจ่าย (ส/อ)2 100.0022-0--
     รวม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 2 100.00220000
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) - ปรับปรุง 60 ป.โท แผน ก2 (เหมาจ่าย) 1 0.000--11-
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รวม
จ านวนนิสิตรายงานตัว

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาโท ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

 วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) หลักสูตรนานาชาต ิกลุ่มภูมิสารสนเทศฯ ใหม่ 61 -ป.โทเตม็เวลา แผน ก29 100.009630--
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 10 90.00963110
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 วท.ม. (วิทยาการข้อมูล) ปรับปรุง 62 - ป.โท เตม็เวลา (แผน ก 1) เหมาจ่าย 1 100.001-10--
 วท.ม. (วิทยาการข้อมูล) ปรับปรุง 62 - ป.โท เตม็เวลา (แผน ข) เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 2 100.00211000
คณะดนตรีและการแสดง
 ศป.ม. (ดนตรีและการแสดง) ใหม่ 62-ป.โท เตม็เวลา (แผน ก1) เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
     รวม คณะดนตรีและการแสดง 1 100.00110000
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 69 65.2245369241212
วิทยาเขต : จันทบรีุ
คณะเทคโนโลยทีางทะเล
 วท.ม. (เทคโนโลยีทางทะเล) ใหม่ 61 -ป.โท เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
     รวม คณะเทคโนโลยทีางทะเล 1 100.00110000
         รวมวิทยาเขตจันทบุรี 1 100.00110000
                               รวมท้ังส้ิน 70 65.7146379241212
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รวม
จ านวนนิสิตรายงานตัว

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตัชุิมชน) ปรับปรุง 60 - ป.โทไม่เตม็เวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย แบบ 38 หนว่ยกิต9 88.898711-1
 พย.ม. (การผดงุครรภ์) ปรับปรุง 61 -ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ก2  เหมาจ่าย 6 100.0066-0--
 พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) - ปรับปรุง 60 ป.โทพิเศษ (แผน ก2) เหมาจ่าย4 75.003211-1
 พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 61 - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 9 77.78761211
 พย.ม. (การพยาบาลเดก็) - ปรับปรุง 60 ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 9 66.6766-33-
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 37 81.0830273743
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 นศ.ม. (ส่ือสารการตลาด) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 3 100.0033-0--
 นศ.ม. (ส่ือสารการตลาด) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ข เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 61 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 2 100.002-20--
 ศศ.ม. (ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร) ปรับปรุง 59 -ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก2 เหมาจ่าย4 75.0033-1-1
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 90.00972101
คณะศกึษาศาสตร์
 วท.ม. (วิจัย วัดผล และสถิตกิารศกึษา) ปรับปรุง 59 -แผน ก.ไม่เตม็เวลา (ส.-อา.) เหมาจ่าย3 100.0033-0--
 ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์) ปรับปรุง 61 - ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ก2 2 100.002110--
 ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์) ปรับปรุง 61 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ข 1 100.001-10--
 วท.ม. (สมอง จิตใจและการเรียนรู้) ปรับปรุง 62 -ไม่เตม็เวลา แผน ก2 (เหมาจ่าย) 2 0.000--2-2
 กศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษเปน็ภาษาโลก) -ปรับปรุง 61 (หลักสูตรนานาชาติ) ไม่เตม็เวลา แผน ก21 100.001-10--
 วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)  -ปรับปรุง 59 แผน ก. ส.-อา. ไม่เตม็เวลา (เหมาจ่าย) 10 80.0088-22-
 กศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษเปน็ภาษาโลก) -ปรับปรุง 61 (หลักสูตรนานาชาติ) ไม่เตม็เวลา แผน ข.2 0.000--22-
 กศ.ม. (การศกึษาปฐมวัย)  ใหม่ 61 ป.โท-ไม่เตม็เวลา แผน ก2 4 50.0022-22-
 กศ.ม. (การศกึษาและการพัฒนาสังคม) -ปรับปรุง 61 ไม่เตม็เวลา แผน ก2 (ส.-อา.) เหมาจ่าย3 66.6721111-
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 28 67.8619154972
คณะศลิปกรรมศาสตร์
 ศป.ม. (ทศันศลิปแ์ละการออกแบบ) ปรับปรุง 60 - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย20 100.00201370--
     รวม คณะศลิปกรรมศาสตร์ 20 100.0020137000
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ใหม่ 59 -แบบไม่เตม็เวลา แผน ก.แบบ ก2 12 83.331055211
 ส.ม. (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต) ปรับปรุง 60 -ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ก23 66.6722-1-1
 ส.ม. (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต) ปรับปรุง 60 -ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ก22 100.0022-0--
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 17 82.351495312
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
 บธ.ม. (การจัดการธุรกิจโลก) - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ข) ป ี59 6 100.006420--
 บธ.ม. ส าหรับผู้บริหาร ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ข (ส.-อ.) (Ex-MBA) 18 83.3315105312
 บธ.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ข 2 100.002-20--
 บธ.ม. ส าหรับผู้บริหาร ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ข (พุธ-พฤหสั-ศกุร์) (Ex-MBA)4 75.0032111-
     รวม วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 30 86.67261610422
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รวม
จ านวนนิสิตรายงานตัว

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาโท ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาโท พิเศษ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ร.ม. (การบริหารงานยุตธิรรมและสังคม) ปรับปรุง 59 - ป.โท แบบไม่เตม็เวลา แผน ข. (เหมาจ่าย)4 100.004130--
 ร.ม. (ยุทธศาสตร์และความมัน่คง) - ใหม่ 59 ป.โท ไม่เตม็เวลา แผน ข. (เหมาจ่าย) 1 0.000--1-1
 ร.ม. (ยุทธศาสตร์และความมัน่คง) ใหม่ 59 - ป.โท แบบไม่เตม็เวลา (แผน ก) เหมาจ่าย3 0.000--312
     รวม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 8 50.00413413
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
 กจ.ม. (การจัดการการทอ่งเทีย่วระหว่างประเทศ) ปรับปรุง 60 -ป.โทพิเศษ (แผน ข)(2 ปริญญา)1 100.0011-0--
 บธ.ม. (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต) ปรับปรุง 63 -ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ก2 4 100.004310--
 บธ.ม. (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต) ปรับปรุง 63 -ป.โทไม่เตม็เวลา แผน ข 22 81.8218126431
     รวม คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 27 85.1923167431
คณะโลจิสติกส์
 วท.ม. (การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อปุทาน ) ปรับปรุง 61 - ป.โทไม่เตม็เวลา (แผน ข) 25 64.0016106972
     รวม คณะโลจิสติกส์ 25 64.0016106972
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง 60 - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ข) เหมาจ่าย 1 0.000--11-
 วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง 60 - ป.โท ไม่เตม็เวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 2 100.002110--
     รวม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3 66.67211110
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 205 79.5116311548422616
                               รวมท้ังส้ิน 205 79.5116311548422616
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รวม
จ านวนนิสิตรายงานตัว

จ านวนนิสิต ระดับปริญญาเอก ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปน็นิสิต และสละสิทธิ์
ระดับ ปริญญาเอก ปกติ  ภาคต้น  ปกีารศกึษา 2563

 คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้มี
สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง

จ านวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์
รวม ชาย หญิง

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
 ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) หลักสูตรนานาชาต ิ ปรับปรุง 61 - ป.เอกเตม็เวลา แบบ 2.1 5 60.0032122-
     รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 5 60.00321220
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ปร.ด. (ไทยศกึษา) ปรับปรุง 60 - ป.เอก เตม็เวลา แบบ 2.1 เหมาจ่าย 1 100.0011-0--
     รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 100.00110000
คณะศกึษาศาสตร์
 ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์) - ปรับปรุง 61 แบบ 2.1 ป.เอก เหมาจ่าย 2 100.002110--
 ปร.ด. (เทคโนโลยีการศกึษา) ปรับปรุง 59  ป.เอก-เตม็เวลา จ.-ศ. เหมาจ่าย แบบ 2.1 (ไม่มีวิชาครู)1 100.001-10--
 ปร.ด. (การสอนภาษาองักฤษเปน็ภาษาโลก) -ปรับปรุง 61 (นานาชาต)ิ เตม็เวลา แผน 2.11 100.0011-0--
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 4 100.00422000
คณะศลิปกรรมศาสตร์
 ปร.ด. (ทศันศลิปแ์ละการออกแบบ) ปรับปรุง 60 - ป.เอก แบบ 2.1 เตม็เวลา (เหมาจ่าย)20 75.001587523
 ปร.ด. (การบริหารศลิปะและวัฒนธรรม) ปรับปรุง 60 -ป.เอกเตม็เวลา แบบ 2.1 16 93.751511411-
     รวม คณะศลิปกรรมศาสตร์ 36 83.33301911633
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 ส.ด. (สาธารณสุขศาสตรดษุฎีบณัฑิต) - ปรับปรุง 59 เตม็เวลา แบบ 1.1 (เหมาจ่าย) 1 100.0011-0--
     รวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 100.00110000
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ) กลุ่มสรีรฯ ปรับปรุง 59  - ป.เอก แบบ 2.1 เตม็เวลา1 100.001-10--
     รวม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 100.00101000
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
 ปร.ด. (การวิจัยและสถิตทิางวิทยาการปญัญา) ปรับปรุง 61 - ป.เอก เตม็เวลา แบบ 2.1(ส/อ) เหมาจ่าย6 100.006240--
     รวม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 6 100.00624000
คณะเภสัชศาสตร์
 ปร.ด. (วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์) ใหม่ 63  -ป.เอก 1.1 เตม็เวลา 1 100.0011-0--
     รวม คณะเภสัชศาสตร์ 1 100.00110000
คณะวิทยาการสารสนเทศ
 ปร.ด. (วิทยาการข้อมูล) ปรับปรุง 62 - ป.เอก เตม็เวลา แบบ 1.1 เหมาจ่าย 1 100.001-10--
     รวม คณะวิทยาการสารสนเทศ 1 100.00101000
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 56 85.71482820853
                               รวมท้ังส้ิน 56 85.71482820853
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รวม
จ านวนนิสิตรายงานตัว

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

สิทธิ์ยืนยัน ชาย หญิง
จ านวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์

รวม ชาย หญิง
จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์

รวม

 % 
รายงานตวั

ท่ีตัง้ : บางแสน
คณะศกึษาศาสตร์
 ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิตกิารศกึษา )  ปรับปรุง 59 ป.เอก ไม่เตม็เวลา 1 100.0011-0--
     รวม คณะศกึษาศาสตร์ 1 100.00110000
         รวม ท่ีตั้งบางแสน 1 100.00110000
                               รวมท้ังส้ิน 1 100.00110000
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