
 
 
 

 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เร่ือง รับสมัครเข�าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ�) 

กรณีผู�สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ�การทำงาน  
ครั้งที่ 2/2566 
-------------------- 

ด�วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� กำหนดจะรับสมัครบุคคลเข�าศึกษาระดับปริญญาโท    
ภาคปกติ กรณีผู�สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ�การทำงาน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร
ดังต/อไปน้ี 

 
1.  กำหนดการรับสมัคร 
 

กำหนดการ วันที่ 
ระยะเวลารับสมัคร บัดนี้ – 5 เมษายน  พ.ศ. 2566 
วันประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ� 12 เมษายน  พ.ศ. 2566 
วันสอบคัดเลือก 17 – 28 เมษายน  พ.ศ. 2566 
วันประกาศผลการสอบคัดเลือก 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 
วันข้ึนทะเบียน 22 – 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 
วันลงทะเบียนและชำระเงินค/าข้ึนทะเบียน 25 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน  พ.ศ. 2566 
วันเป>ดภาคการศึกษา ภาค 1/2566 15 สิงหาคม  พ.ศ. 2566 
หมายเหตุ : กําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให�ติดตามประกาศของสถาบันต/อไป 

 
2.  คุณสมบัติของผู�สมัคร 
 2.1 เปCนผู�สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท/าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน    
และได�การรับรองวุฒิการศึกษาจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม  
 2.2 มีประสบการณ�ทำงาน 1 ปE นับถึงวันเป>ดภาค (ยกเว�นคณะนิติศาสตร�จะต�องมีประสบการณ�ทำงาน 1 ปE 
นับถึงวันสมัครและคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� จะต�องมีประสบการณ�ทำงาน 3 ปE นับถึงวันสมัคร 
 2.3 ผู�สมัครจะต�องได�รับอนุมัติจากหน/วยงานให�มาศึกษาเต็มเวลา 
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3.  คณะท่ีเป:ดรับสมัคร 

3.1 คณะรัฐประศาสนศาสตร� 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

- สาขาวิชาเอกองค�การและการจัดการ 
- สาขาวิชาเอกการจัดการทุนมนุษย� 
- สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง 
- สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ� 
- สาขาวิชาเอกการปกครองท�องถ่ิน 
- สาขาวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 

 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต   
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

- สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพ่ือความยั่งยืน 
 

 3.2 คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร�การบริหาร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม      
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา 

 
 3.3 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม * 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล�อม  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร�และการจัดการความยั่งยืน 

 
3.4 คณะสถิติประยุกต� * 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีข้ันสูงและระบบอัจฉริยะ 
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� 
- สาขาวิชาเอกสถิติ 
- สาขาวิชาเอกการประกันภัยและการบริหารความเส่ียง 
- สาขาวิชาเอกพลเมืองวิทยาการข�อมูล 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส�อัจฉริยะและการจัดการ          

โซ/อุปทาน (หลักสูตรภาษาไทย) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห�ข�อมูลและวิทยาการข�อมูล 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความม่ันคง 

ทางไซเบอร� 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห�ข�อมูลและเทคโนโลยี

ข�อมูล 
 

3.5 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ   
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู�นำ การจัดการ และนวัตกรรม 
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3.6 คณะนิติศาสตร� *  
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต       
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร 

 
3.7 คณะการจัดการการท@องเที่ยว  

 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท/องเที่ยวและบริการ 
แบบบูรณาการ 

- สาขาวิชาเอกนโยบายการวางแผนและการจัดการการท/องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการท/องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนส/ง 
- สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ 
- สาขาวิชาเอกธุรกิจการโรงแรม 

 
3.8  คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ *  

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม 
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล 
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพ่ืออุตสาหกรรมสร�างสรรค� 
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารผ/านสื่อสังคม 
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาพและขับเคลื่อนสังคมอย/างยั่งยืน 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด�วยการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

หมายเหตุ *  : คุณสมบัติเพ่ิมเติม มีดังนี้ 
     1. คณะสถิติประยุกต�  จะต�องมีความรู�ทางคณิตศาสตร�-สถิติ/ภาษาอังกฤษ/และการเขียนโปรแกรม 

โดยมีหลักฐานประกอบ เช/น ผลการเรียน ผลการสอบมาตรฐาน/ผลงาน) (ยกเว�นสาขาวิชาบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

     2. คณะสถิติประยุกต� สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต�องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 วิชา 
(GPA 2.5) วิชาคณิตศาสตร�/สถิติ 2 วิชา (GPA 2.5) 
     3. คณะนิติศาสตร� จะต�องสอบข�อเขียนก/อนสัมภาษณ� และผู�สมัครหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
จะต�องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เท/านั้น   
     4. คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ จะต�องได�คะแนน GPA 2.75 ในระดับปริญญาตรี  
     5. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม จะต�องได�คะแนน GPA 2.50 ในระดับปริญญาตรี ยกเว�นผู�มี
ประสบการณ�ทำงานเก่ียวกับสิ่งแวดล�อม            
 
4.  การย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� สามารถทำได� ดังน้ี  

4.1 สมัครสอบทางอินเทอร�เน็ต (Online) 
ผู�สมัครสอบสัมภาษณ� ภาคปกติ ให�ปฏิบัติดังน้ี 
4.1.1   ผู�สมัครเข�าเว็บไซต�ของสถาบัน ท่ี  http://entrance.nida.ac.th  
4.1.2     เข�าสู/ระบบ (สมัครสอบ) (ผู�ใช�งานใหม/เลือกลงทะเบียนเข�าใช�งานระบบ) 
4.1.3     เลือก คณะ / ระดับการศึกษา / ประเภท 

  4.1.4     เลือก หลักสูตร / สาขาวิชาท่ีต�องการ  
  4.1.5     บันทึกข�อมูลผู�สมัคร 
  4.1.6     ยืนยันการสมัคร  
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  4.1.7     พิมพ�ใบแจ�งหนี้ 
  4.1.8   ชำระเงินค/าสมัคร ภายในวันสุดท�ายของการสมัคร ท่ี 
   1)  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 
   2)  เคาน�เตอร�เซอร�วิส ทุกสาขา 
   3)  Internet/Mobile Banking 

4) บัตรเครดิต ศึกษารายละเอียดคู/มือระบบชำระเงินออนไลน�รูปแบบเครดิตการ�ด  
    เพิ่มเติมท่ี http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/credit_payment.pdf   

4.1.9   แนบหลักฐานการสมัครสอบ ได�ท่ี (ช/องทางใดช/องทางหนึ่ง) 
1)  เว็บไซต�รับสมัคร (Attach File ใช�ไฟล�สกุล .pdf)  
2)  แนบหลักฐานทาง E-mail (ใช�ไฟล�สกุล .pdf) ดังน้ี 

 
คณะรัฐประศาสนศาสตร�    ส/งมาท่ี  applynida-s@nida.ac.th 

   
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร�การบริหาร    
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม   ส/งมาท่ี  entrance@nida.ac.th 
   

 คณะสถิติประยุกต� 
 คณะนิติศาสตร�     ส/งมาท่ี  applynida-t@nida.ac.th   
 คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
 
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 

คณะการจัดการการท/องเท่ียว   ส/งมาท่ี  applynida-w@nida.ac.th 
 
  ค@าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท / สาขาวิชา 
  ค@าธรรมเนียมการชำระเงิน ให�เปKนไปตามแต@ละช@องทางเรียกเก็บ 

หมายเหตุ :  1. เม่ือชำระเงินค/าสมัครแล�ว สถาบันฯ จะไม/คืนเงินให�ไม/ว/ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม/คืนให�ไม/ว/ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  3. ถ�าผู�สมัครไม/ส/งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว/าคุณสมบัติ
ไม/ครบถ�วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม/ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบ     

          4. การสมัครสอบจะสมบูรณ� เม่ือสถาบันได�เอกสารประกอบการสมัคร และการชำระเงินค/าสมัคร
สอบ ครบถ�วนตามใบแจ�งยอดการชำระเงินและตามกำหนดเวลาการสมัครท่ีสถาบันกำหนดไว� ท้ังน้ี ผู�สมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชำระเงิน 2 วันทำการได�ที่  http://entrance.nida.ac.th เมนู
ตรวจสอบข�อมูลผู�สมัคร ในกรณีที่ผู�สมัครไม/พบข�อมูลการสมัครสอบ โปรดติดต/อเจ�าหน�าที่กองบริการการศึกษา
พร�อมส/งสำเนาใบแจ�งยอดการชำระเงินท่ีชำระเงินแล�วไปท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท� : 0-2727-3370-73    
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5.  เอกสารการย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� 

5.1   ใบสมัคร จำนวน  1  ชุด  
ดาวน�โหลดได�ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions 

5.2   สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  จำนวน  1  ฉบับ     
        (สำหรับผู�ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต/อเนื่อง 2 ปE จะต�องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ   
        อนุปริญญา หรือเทียบเท/าด�วย) 

5.3   สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง จำนวน  1  ฉบับ 
5.4   รูปถ/ายขนาด 1 น้ิว     จำนวน  1  รูป 
5.5   หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม/ตรงกับหลักฐานการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ 
5.6   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  1  ฉบับ 
5.7   หนังสือรับรองการทำงาน    จำนวน  1  ฉบับ 

 
กรณีผู�จบปริญญาตรีต@างประเทศ จะต�องดำเนินการดังน้ี 

5.8   หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวง    
  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม โดยติดต/อขอได�ท่ีสำนักมาตรฐานและประเมินผล  
  อุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม  

5.9   หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู�สำเร็จการศึกษาจาก  
  ต/างประเทศ) โดยให�สถานศึกษาส/งหนังสือรับรองดังกล/าวโดยตรงที่  
  Educational Service Division,  
  National Institute of Development Administration,   
  148 Serithai Road, Klong Chan,  

  Bangkapi, Bangkok  10240 Thailand  
 

หมายเหตุ :  1. เอกสารตามข�อ 5.8 และ 5.9 สถาบันอนุโลมให�ส/งได�ถึงวันเป>ดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือ
ว/าเอกสาร ไม/ครบถ�วนและหากได�รับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เข�าศึกษาในสถาบัน 

  2. สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม/จัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดที่มีผู�
ผ/านการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนไม/ถึงเกณฑ�ข้ันต่ำในการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยอาจจัดให�มีการเรียนการสอน
ในภาคถัดไป 
  3. สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกำหนดการรับนักศึกษา/อัตราค/าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตร ท่ีจะทำการเป>ดสอน โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล/วงหน�า ทั้งน้ี ให�เปCนไปตามประกาศสถาบัน 
  4. ผู�สมัครต�องตรวจสอบและรับรองว/าตนเองมีคุณสมบัติครบถ�วนถูกต�องตรงตามประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� และสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�สมัคร โดยไม/
คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบในภายหลังพบว/าคุณสมบัติของผู�สมัครไม/เปCนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน 
สถาบันจะถือว/าขาดคุณสมบัติ และจะไม/มีสิทธิได�รับการพิจารณาคัดเลือกให�เข�าศึกษาและหากชำระเงินค/าสมัคร
แล�ว จะไม/คืนเงินค/าสมัครให�ไม/ว/ากรณีใด ๆ และแม�ว/าสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกไปแล�ว ให�ถือว/าผลการ
คัดเลือกของผู�สมัครท่ีขาดคุณสมบัติดังกล/าวเปCนโมฆะ และไม/มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปCนนักศึกษา หรือหากข้ึนทะเบียน
เปCนนักศึกษาแล�ว จะต�องหมดสภาพการเปCนนักศึกษาของสถาบัน 
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6.  กำหนดการต@างๆ  
 6.1  ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ วันท่ี 12 เมษายน  พ.ศ. 2566 (ผ/านเว็บไซต�คณะ ดังนี้) 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร�  ท่ี http://gspa.nida.ac.th  โทร. 082-788-0115 
คณะสถิติประยุกต�  ท่ี http://as.nida.ac.th/   โทร. 094-929-1944 

 คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร� ท่ี http://ssed.nida.ac.th/th/  โทร. 095-251-0099 
การบริหาร 

 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม ท่ี http://gseda.nida.ac.th/th/  โทร. 082-782-9352
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�        ที่ http://hrd.nida.ac.th  โทร. 086-305-8774 
 คณะนิติศาสตร�   ท่ี http://law.nida.ac.th  โทร. 088-022-6789 
 คณะการจัดการการท/องเที่ยว ท่ี http://nits.nida.ac.th  โทร. 097-026-4131
 คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม ท่ี http://gscm.nida.ac.th  โทร. 090-678-4690 
 การจัดการ 

 
 6.2  ประกาศผลการคัดเลือก  วันท่ี 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566   

ท่ี http://edserv.nida.ac.th/th/news/announces 
 
7.  เกณฑ�การสอบวัดความรู�ภาษาอังกฤษ  

7.1. ผู�เข�าศึกษาต/อในหลักสูตรปริญญาโท ต�องผ/านเกณฑ�การสอบภาษาอังกฤษดังน้ี 
1. กรณีนักศึกษาที่ต�องใช�คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ�      

ในการเข�าศึกษาในสถาบัน ต�องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ 
IELTS ทั้งน้ี คะแนนผ/านเกณฑ�ข้ันต่ำ ให�เปCนไปตามที่แต/ละหลักสูตรกำหนด 

2. กรณีนักศึกษาท่ีไม@ต�องใช�คะแนนสอบภาษาอังกฤษย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� ในการเข�าศึกษา    
ในสถาบัน นักศึกษาจะต�องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS     
มาแสดงก/อนการขอสำเร็จการศึกษา 

7.2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกำหนดอายุผลคะแนน ดังน้ี 
1. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต�องมีอายุไม/เกิน 1 ปE นับถึงวันยื่น  

(สมัครสอบได�ท่ี ศูนย�พัฒนาและบริการด�านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 
2. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต�องมีอายุไม/เกิน 2 ปE นับถึงวันยื่น 

(คะแนนสอบ TOEFL ITP จะต�องเปCนผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เท/านั้น) 
  
8.  การพิจารณาคัดเลือก 
 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร โดยพิจารณาประวัติส/วนตัว 
ผลการศึกษาจาก Transcript และอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด ตลอดรวมถึงการสัมภาษณ�ผู�สมัคร เพื่อทราบ
ถึงบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู�ความสามารถในการวิเคราะห�ป�ญหา ความรู�ทั่วไป ในวิชาที่เรียนมา ท้ังนี้ การคัดเลือก
ดังกล/าวอยู/ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบัน และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล/าว
ถือเปCนท่ีสุด ฉะนั้น จึงขอให�ผู�สมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตามกระบวนการการคัดเลือก โดยเฉพาะกำหนดการ
สอบสัมภาษณ�อย/างเคร/งครัด สำหรับรายละเอียดอ่ืนๆ ขอให�ผู�สมัครติดตามสอบถามรายละเอียดได�ที่คณะโดยตรง
ต/อไป 
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 9. การคุ�มครองข�อมูลส@วนบุคคล 
สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช� และเป>ดเผยข�อมูลส/วนบุคคลของผู�ได�รับการคัดเลือกและ

ข้ึนทะเบียนเปCนนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค�ในการจัดการศึกษา ตามหน�าที่และอำนาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ�มครองข�อมูลส/วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส/วนบุคคล พ.ศ.  2562  

 
10.  ติดต@อสอบถามข�อมูลการรับสมัคร 
  กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
  โทรศัพท� : 02-727-3370 – 73 
 
  Line Official :  
 
 
 
 

ประกาศ   ณ  วันที่          กุมภาพันธ�  พ.ศ. 2566 
 
 

       
(รองศาสตราจารย� ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 

รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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