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ค าน า 
 
 ชุดวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ เป็นชุดวิชาท่ีก าหนดในโครงสร้างหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
แผน ข โดยมีวตัถุประสงค์จะผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประยกุตง์านวจิยัหรืองานวิชาการไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ในแวดวงวชิาการและวชิาชีพได ้
 มหาวิทยาลัยได้เปิดกว้างให้นักศึกษาสามารถเลือกท าการศึกษาค้นคว้าอิสระตามท่ี 
อาจารยท่ี์ปรึกษาค้นควา้อิสระให้ความเห็นชอบ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกประเภทของ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระไดต้ามท่ีตนเองสนใจและมีความถนดั โดยด าเนินการตามมาตรฐานทางวชิาการ
ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดน้ี  แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ไดจ้ดัท าข้ึน
เพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการจดัท าการศึกษาคน้ควา้อิสระในภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา 2560 
โดยไดจ้ดัท าตามแนวทางในการจดัการศึกษาคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีได้
ก าหนดไวเ้พื่อท่ีนักศึกษาในแขนงวิชาบริหารการศึกษาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา แผน ข จะได้
น าไปใชใ้นการปฏิบติังานและจดัท าผลงานทางวิชาการในเร่ืองดงักล่าวต่อไป 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
ชุดวชิา 23787 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

แขนงวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
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ปฏทินิการศึกษา ชุดวชิา  23787 การศึกษาค้นคว้าอสิระ 
ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2560 

 
  

วนัเปิดภาคการศึกษา     วนัท่ี  15 กนัยายน 2560 
วนัสัมมนาเขม้การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

สัมมนาเขม้คร้ังท่ี  1   วนัท่ี 23 - 24 กนัยายน 2560 
 สัมมนาเขม้คร้ังท่ี 2   วนัท่ี 23 - 24 ธนัวาคม 2560 

 วนัสุดทา้ยของการยืน่แบบค าร้องขอสอบปกป้อง  วนัท่ี 15 มกราคม 2561 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

วนัสุดทา้ยของการสอบปกป้องการศึกษาคน้ควา้อิสระ วนัท่ี  28 กุมภาพนัธ์ 2561 
วนัสุดทา้ยของการส่งบทคดัยอ่ใหส้าขาวชิา   วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
วนัสุดทา้ยการส่งเล่มผลการศึกษาคน้ควา้อิสระ  วนัท่ี  31 พฤษภาคม 2561 
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แผนกจิกรรมการศึกษา 
ชุดวชิา  23787 การศึกษาค้นคว้าอสิระ 

INDEPENDENT STUDY 

 

1. รายละเอยีดชุดวชิา 
 
1.1 ความเข้าใจเกีย่วกบัชุดวชิาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นชุดวิชาท่ีก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษา แผน ข ท่ีก าหนดให้นกัศึกษาท าการศึกษาคน้ควา้อิสระเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ 
นกัศึกษาไดห้ลากหลายประเภท โดยไม่จ  าเป็นตอ้งท าวทิยานิพนธ์เพียงอยา่งเดียว ทั้งน้ี โดยมีเป้าหมายให้
นกัศึกษาไดมี้ความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกตง์านวจิยัหรืองานวชิาการ 
หรือมีทักษะในการคิดค้น ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในแวดวงวิชาการ และวิชาชีพ โดย
นักศึกษาสามารถเลือกประเภทของการศึกษาค้นควา้อิสระได้ตามความสนใจและความถนัดของ
นกัศึกษาภายใตก้ารใหค้  าแนะน าและความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาคน้ควา้อิสระ 

 
1.2 วตัถุประสงค์ชุดวชิาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
 เพื่อใหมี้ทกัษะในการน าแนวคิด ทฤษฎีและวธีิการท่ีไดศึ้กษาจากชุดวิชาต่าง  ๆและ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ส าคญัต่อการพฒันาศาสตร์ 
ทางการบริหารการศึกษา และเป็นเร่ืองท่ีนกัศึกษาสนใจศึกษาพิเศษ 
 
1.3 ค าอธิบายชุดวชิา 
 การเลือกศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์ท่ีศึกษา 
โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์  เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั  และแนวโน้มในการพฒันาของศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษาโดยจะตอ้งมีขั้นตอนในการศึกษา มีการวางแผนและเตรียมงาน มีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล และจดัท าอยา่งมีระบบ แลว้น าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบ
การศึกษาคน้ควา้อิสระ ในรูปของผลงานตามประเภทของการศึกษาคน้ควา้อิสระท่ีศึกษา 
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1.4 ประเภทของการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
 นกัศึกษาสามารถเลือกท าการศึกษาคน้ควา้อิสระประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 1.  การวิจัย เป็นการศึกษาคน้ควา้อย่างมีระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาส าคญั หรือการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบติังานในหน่วยงาน โดยมีจ านวนตวัแปรท่ีศึกษาและขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีพอเหมาะแก่
การศึกษาใน 1 ภาคการศึกษา  

2.  การวเิคราะห์และสังเคราะห์งานวจัิย เป็นการเลือกงานวิจยัในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจและมี
จ านวนเล่มมากเพียงพอ เพื่อน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ในเร่ืองนั้นๆ ได ้ 
 2.1 การวิเคราะห์งานวิจัย เป็นการจ าแนกประเภทของงานวิจยัตามแหล่งผลิตงานวิจยั  
ประเภทงานวิจัย  กลุ่มสาขา  เน้ือหา  รูปแบบการวิจยั  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการแจงนบั  เสนอค่าร้อยละและการวิเคราะห์เน้ือหา  (content analysis)  แลว้น ามาเสนอเป็นขอ้มูล
สรุปเก่ียวกบัการวจิยัในเร่ืองนั้น ๆ 
 2.2 การสังเคราะห์งานวิจัย เป็นการบูรณาการงานวิจยัเข้าด้วยกันแล้วเสนอผลเพื่อให ้
เห็นภาพรวมของงานวิจยั การสังเคราะห์งานวิจยัเป็นการประมวลผลงานวิจยัให้ไดข้อ้สรุป ความรู้ใหม่ 
โดยใชว้ธีิการทางสถิติหรือวธีิการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 3.  การเขียนต าราหรือเอกสารวชิาการ เป็นการเขียนและเรียบเรียงเอกสาร น าเสนอเร่ืองราว/ 
ความรู้ท่ีนักศึกษาได้กลั่นกรองอย่างรอบคอบ เป็นระบบ  ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูท้รงคุณวฒิุ  มีการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
 4.  การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เป็นการพฒันาแนวคิด ทฤษฎี นวตักรรมทางการ
บริหาร หรือการบริการทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระหน้าท่ีของผูบ้ริหารการศึกษา/สถานศึกษา
ได้แก่ รูปแบบของการบริหารจัดการทั้ งด้านบุคลากรและวิธีการปฏิบัติงาน หรือโมเดลแนวคิด 
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ และนวตักรรมดา้นอ่ืนๆ 
   
 

2. กระบวนการและข้ันตอนการศึกษาชุดวชิาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 
2.1 การลงทะเบียนชุดวชิาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
 2.1.1 นกัศึกษาท่ีสามารถลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระได ้คือ ผูท่ี้ได้คะแนนเฉลีย่
สะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จาก ชุดวชิาบังคับ 4ชุดวชิา ทีศึ่กษาและสอบผ่าน โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 
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กระบวนการลงทะเบียนชุดวชิาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัศึกษาท่ีคาดวา่จะมีคุณสมบติัตามเกณฑ ์
(ก าลงัศึกษาชุดวชิาล าดบัท่ี 5-6 และมีคะแนนเฉล่ียสะสม 3.00) 

ลงทะเบียน 
พร้อมส่งแบบ บศ. ข.1 และ บศ. ข.2 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิา 

เสนอแต่งตั้ง 
อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา 

สาขาวชิา 

จดัตาราง 
สมัมนาเขม้ประจ าภาค 

แจง้อาจารยท่ี์ปรึกษา
คน้ควา้อิสระ 

ส านกับณัฑิตศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาคน้ควา้อิสระ
พิจารณา  บศ. ข.2 และแจง้

นกัศึกษา 

แจง้ผล 

คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 

พิจารณา บศ. ข.2 
แจง้ใหน้กัศึกษา 
แกไ้ข 

นกัศึกษาแกไ้ข 
และส่งคืน 
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
ก่อนการสมัมนา 
เขม้ 
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 2.1.2 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระแลว้ และไดรั้บการประเมินผล
เป็น I ตอ้งลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมในภาคการศึกษาถดัไป  
 2.1.3 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระในภาคต้น แต่ไม่ส่งงาน
หรือไม่แสดงความกา้วหน้าในการท างาน และไม่เคยติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาตลอดภาคเรียน จะไดรั้บ
การประเมินผลเป็น U ตอ้งลงทะเบียนเรียนซ ้ าในภาคการศึกษาถดัไป 
 
2.2 กรอบภาระงานที่นักศึกษาจะต้องท าในการศึกษาชุดวชิาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระเป็นคร้ังแรก จะตอ้งเสนอแบบขออนุมติั
การศึกษาคน้ควา้อิสระ (บศ. ข.1) และเสนอโครงร่างการศึกษาคน้ควา้อิสระต่อสาขาวิชาท่ีศึกษา ตาม
แบบฟอร์ม บศ. ข. 2 

1. ช่ือเร่ือง (ภาษาไทย) 
2. ช่ือนกัศึกษา  รหสันกัศึกษา 
3. ความเป็นมา 
4. กรอบความคิดทางทฤษฎี 
5. ประเภทของการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
6. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
7. ประเด็นปัญหาท่ีศึกษา 
8. ขอบเขตการศึกษา 
9. รูปแบบและวธีิการศึกษา 
10. ระยะเวลา และขั้นตอนการด าเนินงาน 
11. ทรัพยากรท่ีใช ้
12. แนวทางในการเสนอผลงาน 

 
2.3 กระบวนการศึกษาชุดวชิาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
 2.3.1 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ ควรพฒันาหวัขอ้การศึกษา
ค้นควา้อิสระจากเร่ืองท่ีตนสนใจ เป็นเร่ืองใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับงานทางการบริหารการศึกษาท่ี
รับผดิชอบหรือคาดวา่จะไดรั้บผดิชอบในอนาคต (หากเป็นการพฒันาหวัขอ้ท่ีเคยน าเสนอในชุดวชิา 
23721 มาก่อนอาจช่วยใหส้ามารถท างานไดส้ าเร็จภายใน 1 ภาคการศึกษา)  
 2.3.2 นักศึกษาท่ีประสงค์จะท างานการศึกษาคน้ควา้อิสระให้ส าเร็จใน 1 ภาคการศึกษา ควร
ส่งงาน ขอรับค าปรึกษา และน าเสนอความกา้วหนา้ในการศึกษาคน้ควา้อิสระต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่ง
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สม ่าเสมอ ทั้ งในวนัสัมมนาเข้มท่ีก าหนดให้ และการนัดหมายนอกรอบ (ควรติดต่อกับอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระและส่งงานให้อาจารยพ์ิจาณาก่อนวนันดัหมายอยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ หรือ
ตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระก าหนด) 

2.3.3 นักศึกษายื่นเร่ืองขอสอบปกป้องและน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้อิสระตามเวลาท่ี
ก าหนด 

 

กระบวนการศึกษาชุดวชิาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   ติดต่อส่งงานและให้ค  าแนะน าปรึกษาตามเวลาท่ีนดัหมายโดยอิสระ 

 
 
 

นกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาคน้ควา้อิสระ 
ติดต่อส่งงาน และให้ค  าแนะน าปรึกษาตามเวลาท่ีนดัหมายโดยอิสระ 

ส ำนกับณัฑติศกึษำ 

จดหมายเชิญ 
นกัศึกษา 

บนัทึกหน่วยงานภายใน 
สถาบนัจดัสถานท่ี 
อุปกรณ์การเงิน 

จดหมายเชิญ และ 
ขออนุญาตสาขาวิชา 
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

นกัศึกษา ศูนยส์มัมนา สทศ. สค.  
สวพ. กองคลงั 

อ.ภายใน – อาจารยท่ี์ปรึกษา 
อ.ภายนอก-ตน้สงักดั 
                 -อาจารยท่ึ์ปรึกษา 

สมัมนาเขม้การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังท่ี  1 
23787 วนัท่ี 23-24 ตุลาคม 2560 

วนัสุดทา้ยของการสอบปกป้องการศึกษาคน้ควา้อิสระ  

28 กมุภาพนัธ์ 2561 

สมัมนาเขม้การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังท่ี 2 
23787 วนัท่ี 23-24 ธนัวาคม 2560  

 
นกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาคน้ควา้อิสระ 
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2.4 การสัมมนาเข้มการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
 นกัศึกษาควรเขา้รับการสัมมนาเขม้ตามก าหนด นอกเหนือจากการนดัพบกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา

เป็นรายบุคคลทั้งก่อนและหลงัการสัมมนาเขม้ตลอดภาคการศึกษา โดยควรส่งงานให้อาจารยก่์อนทุก
คร้ัง 

 
2.5 เอกสารที่นักศึกษาจะต้องใช้ในชุดวชิาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนชุดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ ตอ้งใชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี 

1. แบบขออนุมติัท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ  (บศ. ข.1) 
2. แบบเสนอโครงร่างการศึกษาคน้ควา้อิสระ (บศ. ข.2) 
3. แบบเสนอปรับปรุงโครงร่างการศึกษาคน้ควา้อิสระ  (บศ. ข.3) 
4. แบบเสนอขอส่งผลงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ  (บศ. ข.4) 
5. แบบขอสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ  (บศ. ข.5) 

 
 
 

 
3.1 การยืน่เร่ืองขอสอบ การสอบ และขั้นตอนหลงัสอบ  

3.1.1 นกัศึกษายืน่เร่ืองขอสอบปกป้องการศึกษาคน้ควา้อิสระภายในเวลาท่ีก าหนด ซ่ึง 
อาจารยท่ี์ปรึกษาคน้ควา้อิสระจะพิจารณาให้นกัศึกษายื่นขอสอบปกป้องการศึกษาคน้ควา้อิสระได ้
โดยพิจารณาจากความพร้อมและผลงานของนกัศึกษา  

3.1.2 นกัศึกษาจดัเตรียมเล่มผลงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ จ านวน 2 เล่ม จดัส่งใหแ้ก่
อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ และกรรมการสอบ อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ก่อนวนัสอบ 

3.1.3 นกัศึกษาจดัเตรียม power point น าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้อิสระในวนัสอบปกป้อง 
โดยควรฝึกซ้อมการน าเสนอให้อยูภ่ายในระยะเวลาท่ีก าหนด (เวลาในการน าเสนอประมาณ 15 นาที) และ
เตรียมตวัตอบค าถามเก่ียวกบัผลการศึกษาคน้ควา้อิสระของตน 

3.1.4 ภายหลังการสอบ (หากสอบผ่าน) นักศึกษาจะต้องส่งบทคดัย่อท่ีสมบูรณ์ภายใน 1 
สัปดาห์ ปรับปรุงแก้ไขงาน และจดัพิมพผ์ลงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ ตามรูปแบบท่ีสาขาวิชาก าหนด 
และส่งภายในเวลาท่ีก าหนด 

3.1.5  มหาวทิยาลยัจะรับรองผลงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ เม่ือนกัศึกษาส่งรายงานผล
การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ โดยนกัศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาภายในภาคเรียนท่ี 1 ของปี

3.  ขั้นตอนการส าเร็จการศึกษาชุดวชิาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
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การศึกษาใด จะตอ้งส่งผลงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ภายในวนัท่ี  31 พฤษภาคมของปี 
พุทธศกัราชถดัไป นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาภายในภาคเรียนท่ี 2  ของปีการศึกษาใดจะตอ้ง
ส่งผลการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ภายในวนัท่ี  30  พฤศจิกายนของปีพุทธศกัราชถดัไป 
อน่ึง นกัศึกษาจะตอ้งด าเนินการส่งรายงานผลการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์จ านวน  3  ชุดต่อ
สาขาวชิาท่ีศึกษา 
 

3.2 การประเมินผลชุดวชิาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระพิจารณาประเมินผลงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
ท่ีไดรั้บอนุมติั และใหมี้การสอบแบบปากเปล่า ซ่ึงใชร้ะยะเวลาประมาณ  1 - 3  ชัว่โมง 
 การพิจารณาผลในแนวทางใดแนวทางหน่ึง  ดงัน้ี 

3.2.1 กรณีใหผ้า่น โดยไม่ตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมใหใ้ชส้ัญลกัษณ์  P 
3.2.2 กรณีใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมและตดัสินผลตามกรณี ดงัต่อไปน้ี 

1) กรณีแกไ้ขเพิ่มเติมและผา่นการประเมินผลภายในภาคการศึกษานั้น จะไดผ้ลเป็น  P 
2) กรณีแกไ้ขเพิ่มเติมแต่ไม่สมบูรณ์ หรือ แกไ้ขไม่เสร็จ ภายในภาคการศึกษานั้น จะ

ไดผ้ลเป็น  I  นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนแกส้ัญลกัษณ์  I  ในภาคการศึกษาถดัไป 
และจะตอ้งเขา้รับการสัมมนาเขม้คร้ังใดคร้ังหน่ึงตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาคน้ควา้
อิสระก าหนด 

3) กรณีแกไ้ขเพิ่มเติมแต่ไม่ผา่นการประเมินภายในภาคการศึกษานั้น จะไดผ้ลเป็น
สัญลกัษณ์  U  นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาใดก็ได ้และตอ้ง
เขา้รับการสัมมนาเขม้ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

 
3.3 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

 มหาวทิยาลยัจดัสรรทุนสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้อิสระ ดงัน้ี 
3.1.1 กรณีขอทุนสนับสนุนการศึกษาคน้ควา้อิสระ ทุนละ 7,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุน

สนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้อิสระ 5,000 บาท และการน าเสนอผลงาน 2,000 บาท 
ทั้งน้ี ผูมี้สิทธ์ิยืน่ขอรับทุนจะตอ้งไดรั้บอนุมติัหวัขอ้การศึกษาคน้ควา้อิสระแลว้ 

3.1.2 กรณีไม่ขอรับทุนแต่น าเสนอผลงานในวารสารวิชาการท่ี สกอ. รับรอง ไดรั้บเงิน
สนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัรายละ 2,000 บาท 

 
             


