
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เร่ือง  รับสมัครเข�าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ 

กรณีสอบสัมภาษณ� รอบพิเศษ คร้ังท่ี 8/2564 
 

     -----------------------   
 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เป�ดรับสมัครสอบสัมภาษณ� เพื่อคัดเลือกเข!าศึกษาต#อ     
ในระดับปริญญาโท ภาคปกติ รายละเอียดดังต#อไปน้ี 

 
1.  กำหนดการรับสมัคร 
 

กำหนดการ วันท่ี 
ระยะเวลารับสมัคร บัดน้ี – 3 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
วันประกาศรายชื่อและ
สถานที่สอบสัมภาษณ� 

9 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

วันสอบคัดเลือก ระหว#างวันท่ี 11 – 13 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือก 

20 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

วันข้ึนทะเบียน 27 – 30 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
วันเป�ดภาค 2/2564 วันที่ 10 มกราคม  พ.ศ.2565 
วันเป�ดภาค 1/2565 วันที่ 8 สิงหาคม  พ.ศ. 2565  

(เฉพาะคณะรัฐประศาสนศาสตร�) 
หมายเหตุ : กําหนดการน้ีอาจมีการเปลยีนแปลง ให!ตดิตามประกาศของสถาบันต#อไป 

 
2.  คุณสมบัติของผู�สมัคร 
 - คุณสมบัติผู�สมัครเข�าศึกษาต6อ 

2.1 ผู!สมัครสอบทุกคณะจะต!องเปIนผู!สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเปIนผู!ท่ีกำลังศึกษาอยู#ในปL
สุดท!ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน (จะต!องสำเร็จการศึกษาก#อนวัน      
เป�ดภาค) 
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 - คุณสมบัติเพ่ิมเติมเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา 
2.2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จะต!องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร�หรือเทียบเท#า 
2.3 สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุMน จะต!องศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาญี่ปุMนในระดับ

ปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท#าในสาขาอ่ืน โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุMนไม#ต่ำ
กว#าระดับ N3  

 

 
 
 
 
 
 

 

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ/การคัดเลือก 
คณะรัฐประศาสนศาสตร�  
   -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1. ผู!สมัครจะต!องเสนอจดหมายแนะนำตัวท่ีเขียนข้ึนเพ่ือแสดง

ความต้ังใจในการศึกษาและอธิบายเหตุผล (Statement of 
Purpose) จำนวนไม#เกิน 1 หน!า เปIนไฟล� .pdf โดยส#งอย#างช!า
ภายในวันท่ีมีการสอบสัมภาษณ� 
2. การสอบสัมภาษณ� 

   -  หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
   - สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพ่ือความยั่งยืน 

คณะบริหารธุรกิจ  
   -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การสอบสัมภาษณ� 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�การเงิน 1. มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีขั้นต่ำ 2.00 ข้ึนไป 

2. การสอบสัมภาษณ�  
คณะสถิติประยุกต�  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสอบสัมภาษณ�    -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 
   -  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� (หลักสูตรภาษาไทย) 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาการบริหารพัฒนาสังคม การสอบสัมภาษณ� 
   -  สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา 
คณะภาษาและการสื่อสาร  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  M.A. in English Language Studies and Teaching 
(International Program) 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ�เปIนภาษาอังกฤษและสอบข!อเขียน 

   -  สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญ่ีปุMน การสอบสัมภาษณ� 
   -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  
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คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ/การคัดเลือก 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 1 . ผู! สมั ค รจะต!องเสนอผลงาน  (Portfolio) เปI น ไฟ ล�  .pdf    

ต#อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ�ท่ี
สำคัญต#าง ๆ เช#น 
 - ความรู! และความสามารถ ประสบการณ�ทางด!าน HROD หรือท่ี
เกี่ยวข!อง พร!อมเอกสารหลักฐาน/ตัวอย#างผลงาน 
 - ความรู! และความสามารถในด!านการพัฒนาตนเอง พร!อม
เอกสารหลักฐาน/ตัวอย#างผลงาน 
 - ระบุกิจกรรมจิตอาสาท่ีเคยเข!าร#วม พร!อมเอกสารหลักฐาน/
ตัวอย#างผลงาน 
2. การสอบสัมภาษณ� 

คณะนิติศาสตร�  
   -  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต การสอบข!อเขียนและการสอบสัมภาษณ� 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร 1. มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีขั้นต่ำ 2.00 ข้ึนไป 

2. การสอบสัมภาษณ� 
 

คณะการจัดการการท6องเท่ียว  
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  

   -  สาขาวิชาการจัดการการท#องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 1. มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีขั้นต่ำ 2.00 ข้ึนไป 
2. การสอบสัมภาษณ� 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม 1 . ผู! สมั ครจะต!องเสนอผลงาน  (Portfolio) เปIนไฟล�  .pdf    

ต#อคณะกรรมการ โดยส#งอย#างช!าภายในวันท่ีมีการสอบสัมภาษณ� 
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ�ท่ีสำคัญต#าง ๆ ดังน้ี 
 - ระบุความสามารถพิเศษด!านดิจิทัล พร!อมเอกสารหลักฐาน/
ตัวอย#างผลงาน  
 - ระบุความโดดเด#นด!านการเรียน พร!อมเอกสารหลักฐาน/
ตัวอย#างผลงาน 
 - ระบุกิจกรรมจิตอาสาท่ีเคยเข!าร#วม พร!อมเอกสารหลักฐาน/
ตัวอย#างผลงาน 
2. การสอบสัมภาษณ� 

   -  สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด!วยการวิเคราะห�ข!อมูล 
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3.  เอกสารการย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� 

3.1   ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด  ดาวน�โหลดได!ท่ี http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions 
3.2   สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซ่ึงแสดงผลการศึกษาครบถ!วน  จำนวน  1  ฉบับ     

         (สำหรับผู!ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต#อเนื่อง 2 ปL จะต!องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ   
         อนุปริญญา หรือเทียบเท#าด!วย) 

3.3   สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ฉบับรอสภาอนุมัติ)  จำนวน  1  ฉบับ 
3.4   รูปถ#ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน  1  รูป 
3.5   หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ช่ือ-ชื่อสกุล ไม#ตรงกับหลักฐานการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ 
3.6   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  ฉบับ 
3.7   เอกสารเพ่ิมเติมของแต#ละคณะตามตารางคุณสมบัติของผู!สมัคร 
3.8   ใบประเมินผู!สมัครสอบสัมภาษณ� (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ) จำนวน  2  ฉบับ 

 
กรณีผู�จบปริญญาตรีต6างประเทศ จะต�องดำเนินการดังนี้ 

3.9 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ  
   การอุดมศึกษา โดยติดต#อขอได!ท่ีสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงาน  
   ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ/การคัดเลือก 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล!อม 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางสิ่งแวดล!อม

หรือท่ีเกี่ยวข!อง 
2. กรณีผู!สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน    
ให!แนบเอกสารแสดงจุดมุ#งหมายในการศึกษา (Statement of 
Purpose) ความยาวไม#เกิน 1 หน!า หรือเอกสารแฟrมสะสมผลงาน 
(Portfolio) ท่ีเก่ียวข!อง เปIนไฟล� .pdf โดยส#งอย#างช!าภายในวันท่ี
มีการสอบสัมภาษณ� 
3. การสอบสัมภาษณ� 

 
 
 
 
 

 

   -  สาขาวิชาศาสตร�และการจัดการความย่ังยืน 1. กรณีผู!สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน    
ให!แนบเอกสารแสดงจุดมุ#งหมายในการศึกษา (Statement of 
Purpose) ความยาวไม#เกิน 1 หน!า หรือเอกสารแฟrมสะสมผลงาน 
(Portfolio) ท่ีเก่ียวข!อง เปIนไฟล� .pdf โดยส#งอย#างช!าภายในวันท่ี
มีการสอบสัมภาษณ� 
2. การสอบสัมภาษณ� 
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 3.10 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู!สำเร็จการศึกษาจาก  
 ต#างประเทศ) โดยให!สถานศึกษาส#งหนังสือรับรองดังกล#าวโดยตรงท่ี  

Educational Service Division,  
National Institute of Development Administration,   
148 Serithai Road, Klong Chan,  
Bangkapi, Bangkok  10240 Thailand  
Facsimile : (662) 377-7477  
 

หมายเหตุ :  1. เอกสารตามข!อ 3.9 และ 3.10 สถาบันอนุโลมให!ส#งได!ถึงวันเป�ดภาคการศึกษา มิฉะนั้น       
จะถือว#าเอกสาร ไม#ครบถ!วนและหากได!รับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เข!าศึกษาในสถาบัน 

2. ผู!ผ#านการคัดเลือกจะต!องสำเร็จการศึกษาก#อนวันเป�ดภาคการศึกษา 
  3. สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม#จัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใดที่มีผู!

ผ#านการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนไม#ถึง 5 คน โดยอาจจัดให!มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 
  4. สถาบันสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกำหนดการรับนักศึกษา/อัตราค#าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตร ที่จะทำการเป�ดสอน โดยมิต!องแจ!งให!ทราบล#วงหน!า ท้ังนี้ ให!เปIนไปตามประกาศสถาบัน 
  5. ผู!สมัครต!องตรวจสอบและรับรองว#าตนเองมีคุณสมบัติครบถ!วนถูกต!องตรงตามประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� และสถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู!สมัคร โดยไม#คำนึงถึง
ระยะเวลา หากตรวจสอบในภายหลังพบว#าคุณสมบัติของผู!สมัครไม#เปIนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบัน
จะถือว#าขาดคุณสมบัติ และจะไม#มีสิทธิได!รับการพิจารณาคัดเลือกให!เข!าศึกษาและหากชำระเงินค#าสมัครแล!ว จะไม#
คืนเงินค#าสมัครให!ไม#ว#ากรณีใด ๆ และแม!ว#าสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกไปแล!ว ให!ถือว#าผลการคัดเลือกของ
ผู!สมัครท่ีขาดคุณสมบัติดังกล#าวเปIนโมฆะ และไม#มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปIนนักศึกษา หรือหากข้ึนทะเบียนเปIนนักศึกษา
แล!ว จะต!องหมดสภาพการเปIนนักศึกษาของสถาบัน 
 
หมายเหตุ : 1. ผู!มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) 660 คะแนนข้ึนไป จะได!รับการยกเว!นการเรียน
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ�ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
  2. ผู!ท่ีมีคะแนนผลสอบ TOEFL และ IELTS ตามเกณฑ�คะแนนในตารางด!านล#าง สามารถใช!ผล
สอบดังกล#าวยกเว!นการเรียนภาษาอังกฤษได!  
 

ตารางคะแนน TOEFL และ IELTS  
เกณฑ�คะแนน Internet-based Computer-based Paper-based IELTS 

คะแนนท่ีได!รับการยกเว!นการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

79-80 213 550 6 
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 5.  การย่ืนสมัครสอบสัมภาษณ� สามารถทำได! ดังนี้  
5.1 สมัครสอบทางอินเทอร�เน็ต (Online) 

ผู!สมัครสอบสัมภาษณ� ภาคปกติ ให!ปฏิบัติดังนี้ 
5.1.1   เข!าเว็บไซต� http://entrance.nida.ac.th  
5.1.2     กรอก User Name (เลขบัตรประชาชน) และ Password 
5.1.3     เลือก คณะ / ระดับการศึกษา / ประเภท 

  5.1.4     เลือก หลักสูตร / สาขาวิชาที่ต!องการ  
  5.1.5     บันทึกข!อมูลผู!สมัคร 
  5.1.6     ยืนยันการสมัคร  
  5.1.7     พิมพ�ใบแจ!งหน้ี 
  5.1.8   ชำระเงินค#าสมัคร ภายในวันสุดท!ายของการสมัคร ที่ 
    1)  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 
    2)  เคาน�เตอร�เซอร�วิส ทุกสาขา 

5.1.9   แนบหลักฐานการสมัครสอบ ได!ที่ 
1)  เว็บไซต�รับสมัคร (Attach File ใช!ไฟล�สกุล .pdf)  
2)  แนบหลักฐานทาง E-mail (ใช!ไฟล�สกุล .pdf) ดังน้ี 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร�    ส#งมาที่  applynida-s@nida.ac.th 
   

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล!อม    
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล!อม   ส#งมาที่  entrance@nida.ac.th 
คณะบริหารธุรกิจ     
   

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 คณะสถิติประยุกต� 
 คณะนิติศาสตร�     ส#งมาที่  applynida-t@nida.ac.th   
 คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
 
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 

คณะการจัดการการท#องเท่ียว   ส#งมาที่  applynida-w@nida.ac.th 
คณะภาษาและการสื่อสาร 
 

  ค6าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท / สาขาวิชา 
  ค6าธรรมเนียมการชำระเงิน ให�เป\นไปตามแต6ละช6องทางเรียกเก็บ 

หมายเหตุ :  1. เม่ือชำระเงินค#าสมัครแล!ว สถาบันฯ จะไม#คืนเงินให!ไม#ว#ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
  2. เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม#คืนให!ไม#ว#ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
  3. ถ!าผู!สมัครไม#ส#งเอกสารประกอบการสมัคร (กรณีสมัคร Online) สถาบันฯ จะถือว#าคุณสมบัติไม#
ครบถ!วนตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม#ประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิ์สอบ     
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           4. การสมัครสอบจะสมบูรณ� เม่ือสถาบันได!รับเอกสารประกอบการสมัคร และการชำระเงินค#า
สมัครสอบ ครบถ!วนตามใบแจ!งยอดการชำระเงินและตามกำหนดเวลาการสมัครที่สถาบันกำหนดไว! ทั้งนี้ ผู!สมัคร
สามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชำระเงิน 2 วันทำการได!ท่ี http://entrance.nida.ac.th เมนู
ตรวจสอบข!อมูลผู!สมัคร ในกรณีที่ผู!สมัครไม#พบข!อมูลการสมัครสอบ โปรดติดต#อเจ!าหน!าที่กองบริการการศึกษา
พร!อมส#งสำเนาใบแจ!งยอดการชำระเงินที่ชำระเงินแล!วไปที่อีเมลตามข!อ 5.1.9  
 
6.  กำหนดการต6างๆ  
 6.1  ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ วันที่ 9 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 (ผ#านเว็บไซต�คณะ ดังนี้) 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร�  ที่ http://gspa.nida.ac.th  โทร. 083-011-8990 
        Line : nampiriya 
คณะบริหารธุรกิจ  ที่ http://edserv.nida.ac.th/th  โทร. 082-790-1946

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  ที่ http://econ.nida.ac.th  โทร. 082-790-1947

 คณะสถิติประยุกต�  ที่ http://as.nida.ac.th/   โทร. 094-929-1944
 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล!อม ที่ http://ssed.nida.ac.th/th/  โทร. 087-014-5895 
 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล!อม ที่ http://gseda.nida.ac.th/th/  โทร. 082-782-9352
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�        ที่ http://hrd.nida.ac.th  โทร. 086-305-8774 
 คณะภาษาและการสื่อสาร  ที่ http://lc.nida.ac.th/   โทร. 087-826-8591 
         และ 061-7756026 
 คณะนิติศาสตร�   ที่ http://law.nida.ac.th  โทร. 088-022-6789 
 คณะการจัดการการท#องเท่ียว ที่ http://nits.nida.ac.th  โทร. 097-026-4131
 คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมฯ ที่ http://gscm.nida.ac.th  โทร. 087-812-2006 

        
 6.2  ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่ 20 ธันวาคม  พ.ศ. 2564   

ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/news/announces 
   
7.  การพิจารณาคัดเลือก 

ในการพิจารณาคัดเลือกผู!สมัครสอบสัมภาษณ�ของแต#ละคณะ คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ�ของ
คณะอาจจะนำผลการศึกษาชั้นปริญญาตรีและประสบการณ�มาพิจารณาด!วยก็ได! นอกจากน้ี จำนวนที่สถาบันจะรับ      
เข!าเปIนนักศึกษาสามัญยังข้ึนอยู#กับความสามารถท่ีแต#ละคณะจะรับได! การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดังกล#าวอยู#ใน
ดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ�ของคณะและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ท้ังนี้  ผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการให�ถือเป\นที่สุด ฉะนั้น จึงขอให!ผู!สมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตามกระบวนการ
คัดเลือกอย#างเคร#งครัด สำหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ ขอให!ผู!สมัครติดตามสอบถามรายละเอียด ได!ที่คณะโดยตรงต#อไป 
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 8.  การคุ�มครองข�อมูลส6วนบุคคล 
สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช! และเป�ดเผยข!อมูลส#วนบุคคลของผู!ได!รับการคัดเลือกและ

ข้ึนทะเบียนเปIนนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค�ในการจัดการศึกษา ตามหน!าท่ีและอำนาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ!มครองข!อมูลส#วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ!มครองข!อมูลส#วนบุคคล พ.ศ.  2562  

 
 
 

ประกาศ   ณ  วันที่          พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 
 

       
(รองศาสตราจารย� ดร.ณดา  จันทร�สม) 

รองอธิการบดีฝMายวิชาการ 
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