
 
 

แผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559) 

 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฒันาสงัคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประกนัคุณภาพหลักสูตร 
ในการประชุม ครั้งที่...... เมื่อวันที ่... เดอืน .......... พ.ศ. 2561 
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ค าน า 
 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 
SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 และรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557 ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 (จาก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 
189/(1/2556) เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 

แผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ และตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน โดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
อย่างชัดเจน เพ่ือสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 
 ......................................................... 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์) 
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
 

ค าน า 2 
   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

9 

ข้อเสนอแนะ 11 
ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน 12 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2559  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

 

วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
วันที่ศุกร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560   ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
รอบปีการประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560) 

 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร ประธานกรรมการ คณะศึกษาศาสตร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี กรรมการ คณะศึกษาศาสตร์ 
3 ดร.สุกิจ ขอเชื้อกลาง กรรมการ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์* เลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ 

*ประธานกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาพัฒนาสงัคม หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 
 

 สรุปข้อมูลพื้นฐาน (หลักสูตร 0280) 
 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
ชื่อภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Social Development) 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 
   Doctor of Philosophy (Social Development) 
ชื่อย่อ  ปร.ด. (พัฒนาสังคม) 
   Ph.D. (Social Development) 
 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มคอ.2 ปัจจุบนั หมายเหตุ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร ์สิรสุนทร 1. อาจารย์ ดร.พิษนุ อภสิมาจารโยธิน อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับเปลีย่นน าอาจารย์ที่มีคณุสมบัติ
ครบถ้วนมาทดแทนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร ล าดับที่ 1 ที่ย้ายไป
ประจ าหลักสตูรอื่น โดยผา่นความเห็นชอบของคณะท างานกลั่นกรอง
หลักสตูรและงานด้านวิชาการ ครัง้ที่ 5/2559 เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 
2559 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย ์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์ประจ าหลักสตูร โดยปรบัเปลี่ยนน าอาจารย์ที่มีคณุสมบัติ
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มคอ.2 ปัจจุบนั หมายเหตุ 
ครบถ้วนมาทดแทนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร ล าดับที่ 2 ที่
เกษียณอายรุาชการ โดยผา่นความเห็นชอบของคณะท างานกลั่นกรอง
หลักสตูรและงานด้านวิชาการ ครัง้ที่ 5/2559 เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 
2559 

3. อาจารย์ ดร.กวินธร เสถียร 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินธร เสถียร อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. อาจารย์ ดร.ศภุสิทธ์ิ ตะ๊นา 4. อาจารย์ ดร.ศภุสิทธ์ิ ตะ๊นา อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
5. อาจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธ์ิ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกลา้ เปรมประสิทธ์ิ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร เปลีย่นแปลงจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ล าดับที่ 5 

 
4. อาจารย์ผู้สอน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน รายวิชาท่ีสอน 
1. ผศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกลุ 830601 Advanced Research Methodology for Social Development 
2. ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร* 830605 Seminar III 

830623 Regional Studies in Social Development 
3. ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธ์ิ* 830611 Advanced Social Development Concepts and Theories 

830629 Special Problems in Social Development 
830604 Seminar II 
830605 Seminar III 
830623 Regional Studies in Social Development 

4. ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ 830603 Seminar I 
5. ดร.ฐานิดา บญุวรรโณ 830605 Seminar III 
6. ดร.นิสาพร วัฒนศัพท ์ 830602 Advanced Statistics for Social Policy Research 

830623 Regional Studies in Social Development 
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ชื่ออาจารย์ผู้สอน รายวิชาท่ีสอน 
7. ดร.พิษนุ อภิสมกาจารโยธิน* 830602 Advanced Statistics for Social Policy Research 

* อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
5. อาจารย์พิเศษ 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
1 นางมณฑิรา อินจ่าย 

830605 Seminar III 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. บริหารศาสตร ์

(การศึกษาเพื่อบริหารทรัพยากร
มนุษย์) 

 
6. จ านวนนิสิต 

จ านวนนิสิตปริญญาเอก ปีการศึกษา 2546 - 2559 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
(0280) 25

46
 

25
47

 

25
48

 

25
49

 

25
50

 

25
51

 

25
52

 

25
53

 

25
54

 

25
55

 

25
56

 

25
57

 

25
58

 

25
59

 

รวม 

แบบ 1.1 10 30 16 3 10 11 15 7 7 0 0 4 0 1 114 

แบบ 2.1 10 19 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 2 1 39 

แบบ 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

จบการศึกษา 8 28 3 2 1 9 7 4 3 0 0 0 0 0 65 

ลาออก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

พ้นสภาพ 12 21 13 1 9 5 8 5 1 0 0 1 0 1 75 

มีสภาพปกต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 2 1 11 
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7. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ 
  7.1 งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการและการศึกษาดูงาน 
   (1) จากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทรายได้คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาสังคมวิทยาแล ะมานุษยวิทยา กองทุนเพ่ือ
การศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน (โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน - โครงการ Tutorial) 
   (2) จากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทรายได้คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กองทุนเพ่ือ
การศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน (โ ครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน – รายวิชาภูมิภาคศึกษา) 

7.2 สถานที่จัดการเรียนการสอน  
ใช้สถานที่และแหล่งเรียนรู้หลัก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 

 สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ 
ในวันที่  21 กรกฎาคม 2560 ได้มีการประเมินตรวจสอบการประกันคุณภาพในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2557 โดยมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง (2.91 คะแนน) และจากการประเมินคณะกรรมการได้มีข้อเสนอให้หลักสูตรปรับการเขียนผล
รายงานในส่วนกระบวนการให้เห็นภาพการด าเนินงานให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งในปีต่อไปหลักสูตรสามารถพัฒนาผลด าเนินงานในแต่ละด้านให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้ และทางผู้
ประเมินได้มีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรได้พิจารณาด าเนินการต่อไป 
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สรุปผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1. การก ากับมาตรฐาน 1 ผ่าน - ผ่าน - 
2. บัณฑิต 2 ขอยกเว้น ขอยกเว้น ขอยกเว้น ขอยกเว้น 
3. นิสิต 3 3 ดี 2.67 ปานกลาง 
4. อาจารย์ 3 4 ดี 3.50 ดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 3 ดี 2.88 ปานกลาง 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 3 ดี 2.00 น้อย 

รวม 14 3.25 ดี 2.91 ปานกลาง 
 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 

จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่น 

 หลักสูตรมีกิจกรรมและงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ นิสิต และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม เปิดรับนิสิตปริญญาเอก ตั้งแต่พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานในการผลิต
นิสิตระดับปริญญาเอก และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี ตามที่สกอ.ก าหนด  

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตามเกณฑ์ท่ีสกอ.ก าหนด และมีผลงานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 

 องค์ประกอบที่ 2 จุดเด่นนิสิตที่ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีสกอ.ก าหนด และมีผลงานวิจัยในระดับสูงสะท้อนได้จากการตีพิมพ์ในช่วงที่
ผ่านมา 
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 องค์ประกอบที่ 3 จุดเด่นคือมีการพัฒนาให้นิสิตไปเสนอบทความต่างประเทศ และมีกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่องจากกรรมการ
หลักสูตร ได้แก่ โครงการ Public Lecture หรือ Public Seminar เพ่ือส่งเสริมทักษะความรู้ให้กับนิสิต และมีงบประมาณสนับสนุนชัดเจน 

 องค์ประกอบที่ 4 จุดเด่นคืออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติ ความรู้ความเชี่ยวชาญและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง 
และมีความหลากหลายสาขาเพ่ือรองรับความสนใจของนิสิตในการท าวิทยานิพนธ์ และมีอาจารย์รองรับการเป็นที่ปรึกษานิสิตอย่างเพียงพอ 

 องค์ประกอบที่ 5 จุดเด่นคือการจัดการเรียนการสอนมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิคนนอกมาแลกเปลี่ยนความรู้ และมีการสอนร่วมกันเป็นทีม เพ่ือให้เกิด
ลุ่มลึกเฉพาะด้านตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ และมีการน า Social Lab มาใช้ในการสอนโดยบูรณาการจากงานวิจัยของอาจารย์เพ่ือให้นิสิตได้
เข้าใจปรากฎการณ์ทางสังคมจริง 

 องค์ประกอบที่ 6 แนวทางการเสริมจุดเด่น จะต้องมีการปรับการเขียนรายงานให้สะท้อนความจริงและมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจนขึ้น 
 

โอกาสในการพัฒนา 

 การปรับการเขียนรายงานผลการด าเนินงานให้เห็นผลชัดเจน พร้อมแสดงหลักฐาน 

 องค์ประกอบที่ 3.2 ผลที่เกิดกับนักศึกษา สามารถสะท้อนได้จากผลการตีพิมพ์ของนิสิต ซึ่งในรอบที่ผ่านมายังไม่นิสิตส าเร็จการศึกษา 

 องค์ประกอบที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร เขียนผลการจัดการเรียนการสอนให้มีความชัดเจนมากขึ้น ในมคอ. 3 และมคอ. 5 และเพ่ิมการ
ประเมินเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ 

 องค์ประกอบที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน ยังขาดการแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงกระบวนการจากปัญหาที่ผ่านมาในรอบปี ดังนั้นในรอบปีหน้าให้วาง
แผนการท างานให้ครบรอบการประเมินทั้งกระบวนการมากขึ้น 

 องคป์ระกอบที่ 6 จะต้องมีการปรับการเขียนรายงานให้สะท้อนความจริงและมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจนขึ้น 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาโดยด าเนินการประเมินหลักสูตร โดย ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา ประธานหลักสูตร พร้อม

ด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันวิเคราะห์ด้วยหลักการ Outcome-Based Education เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี 
 

ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 2 2 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตรการสอน 3 3 3 2 2 
5.3 การประเมินผู้เรียน 3 3 3 2 2 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 3 3 2 2 
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ประจ าปีการศึกษา 2560 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559) 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทางเสริมจุดเด่น     
องค์ประกอบที่ 2 ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ และการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปีงบประมาณ 

2562 
35,000 คณะกรรมการ

หลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนานิสิตผ่านโครงการ Public Lecture หรือ 

Public Seminar และสร้างเสริมกระบวนการและทักษะการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 
2562 

110,000 คณะกรรมการ
หลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการและการวิจัย ปีงบประมาณ 
2562 

20,000 ภาควิชาฯ 

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ 
2562 

20,000 คณะกรรมการ
หลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 6 ส่งเสริมการวิจัยสถาบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุยวิทยา
เพ่ือปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน 

ปีงบประมาณ 
2562 

40,000 ภาควิชาฯ 
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ประจ าปีการศกึษา 2560 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งช้ีที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3 

การรับ
นักศึกษา 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 โครงการพฒันาศักยภาพการท าวทิยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ปีงบประมาณ  
2561 

20,000 อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

5 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การสอน 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

(1) โครงการPublic Lecture 
(2) โครงการสร้างเสรมิกระบวนการและทักษะ

การพัฒนา 
(3) โครงการ Public Seminar 

ปีงบประมาณ  
2561 

 
 

40,000 
30,000 

 
40,000 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

5.3 การประเมินผู้เรียน 3 โครงการติดตามความก้าวหนา้และน าเสนอ
วิทยานิพนธ์ระดับบณัฑิตศึกษา 

ทุกเทอม 20,000 อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

โครงการทวนสอบสัมฤทธ์ิผล เดือนมิถุนายน 20,000 อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมนิสติเขา้ร่วมโครงการ
สัมนนาเครือข่ายสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ใน
ปีงบประมาณ 2561  

เดือนกุมภาพันธ ์ 35,000 อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
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