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(1) 
 

ค ำน ำ 
 
 การท าสารนิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร “วารสารศาสตรบัณฑิต” และ
เป็นวิชาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านก่อนส าเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาอาจมองว่าการท าสารนิพนธ์เป็นเพียงวิชาหนึ่ง ซึ่งไม่แตกต่างไปจากวิชาอ่ืน ๆ 
ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา แต่แท้ที่จริงแล้วการท าสารนิพนธ์มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จใน
อนาคตของนักศึกษา เพราะการท าสารนิพนธ์ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ฝึกงานในวงการ
วิชาชีพที่นักศึกษาสนใจ และส่วนที่สอง คือ การน าเอาประสบการณ์จากการฝึกงานนั้นมารวบรวม
เรียบเรียง และเปรียบเทียบกับวิชาการท่ีเคยศึกษามาตลอดระยะเวลาของการศึกษา 
 ทั้งสองส่วนนี้ช่วยให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การท างานในวิชาชีพ ทบทวนความรู้    
ฝึกคิด ค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหาและเขียนรายงานอย่างถูกวิธี ยิ่งไปกว่านั้น การท าสารนิพนธ์ยังเปิด
โอกาสให้แก่นักศึกษาได้ประเมินตนเองและปรับปรุงตัวให้สามารถเข้าสู่ชีวิตการท างานในโลกที่เป็น
จริงได้ และที่ส าคัญนักศึกษาจะได้พิสูจน์ความสามารถของตนเองจนเป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานที่ไป
ฝึกงาน และอาจได้งานท าทันทีอีกด้วย 
 จึงกล่าวได้ว่าการท าสารนิพนธ์เปรียบเสมือนตัวจักรส าคัญที่เชื่อมต่อระหว่างโลกของการ
เรียนในห้องเรียน กับโลกที่เป็นจริงที่นักศึกษาจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้
การเตรียมตัวท าสารนิพนธ์จึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะในสภาวการณ์เศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน 
 งานบริการการศึกษาและวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน รู้สึกยินดี
อย่างยิ่งที่ได้มีส่วนเสริมสร้างให้นักศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตที่มีคุณค่าของคณะวารสารศาสตร์ฯ มีความ
พร้อมส าหรับการนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกคนจะประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต 
ทั้งด้านวิชาชีพและส่วนตัวอย่างแน่นอน 
 
 

 งานบริการการศึกษาและวิชาการ 
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โครงสร้างวิชา วส.490 หรือ วส.491 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

วส.490 ฝกึงานภายนอก 
JC490 Internship 

ในภาคสุดท้าย เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาวิชาต่าง ๆ 
จนครบหลักสูตร โดยมีวิชาตกค้างอยู่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงานภายนอกตามสถาบัน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพต่าง ๆ ที่ตนเลือกตามความสนใจและ
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่ศึกษา โดยอยู่ในความควบคุมและ
ประเมินผลของกลุ่มวิชาที่ตนศึกษาร่วมกับสถาบันหรือ
หน่วยงานภายนอก  ทั้งนี้ มีระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อย
กว่า 135 ช่ัวโมง หรือไม่น้อยกว่า 9 สัปดาห ์

ภายหลังจากการฝึกงานภายนอก ศึกษาจะต้อง
เสนอรายงานต่อกรรมการของกลุม่วิชาหรืออาจารย์ที่
รับผิดชอบ  อน่ึง นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชา วส.491 
การศึกษาเฉพาะเรื่อง (Special Projects) แทนการ
ฝึกงานภายนอกได ้

วส.491 การศึกษาเฉพาะเร่ือง 
JC491 Special Project 

วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากผู้สอน 

เป็นวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาเลือกศึกษาและ
หรือปฏิบัติงานโครงการพเิศษเฉพาะด้านตามความสนใจ 
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ผังกระบวนการและขั้นตอนยื่นค าร้อง 

ขั้นตอนที่ 1               (1) 
     นักศึกษายื่นค าร้อง 
1. ฝึกงานภายนอก (วส.490) 
   หรือแต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษา- 
    สารนิพนธ์ (วส.491) 

                  (2) 
    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
1. ด าเนินการจดัท าหนังสือ 
   และเสนอเรื่องตามขั้นตอน 
 

            (3) 
       หัวหน้างาน 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
และเสนอตามขั้นตอน 
 

(4) 
รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

ลงนามและเสนอคณบด ี
 

(5) 
คณบดีลงนามอนุมัต ิ

 

(6) 
งานสารบรรณ 

1. ออกเลขท่ีหนังสือ 
2. ส่งเรื่องคืนเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 
 

2. จัดเอกสารให้นักศึกษา    (7) 
    และเก็บส าเนาใส่แฟ้ม 
 
 

นักศึกษารับเอกสาร  (8) 
2. ติดต่อรับค าสั่งแต่งตั้ง    
   อ. ที่ปรึกษาฯ (วส.491) 
 
 
 

(9) 
สถานประกอบการ 

รับจดหมาย พิจารณา 
ตอบรับหรือปฏิเสธ 
การฝึกงาน 

 

ปฏิเสธ 
 
 

ตอบรับ 
 
 

นักศึกษาด าเนินการ 
ยื่นค าร้องใหม ่
 

ผ่านเรื่อง 
 
 

ส่งเรื่องกลับ 
 
 

นักศึกษาด าเนินการ 
ยื่นค าร้องขั้นตอนที่ 2 

   หรือ 
   ติดต่อรับจดหมาย (วส.490)     
   น าไปยื่นสถานประกอบการ 
 
 
 

นักศึกษาเร่ิมด าเนินการเหมือนขัน้ตอนที่ 1 (1)-(8) 
โดยใช้ค าร้องรูปแบบที่ 2 (ส่งตัวฝกึงาน) 
 



บทที่ 1 
นโยบายการท าสารนิพนธ์ 

 
 ตามหลักสูตรการศึกษาปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต ก าหนดให้มีฝึกงานภายนอก หรือ
การศึกษาเฉพาะเรื่อง เพ่ือท าสารนิพนธ์ในภาคสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา 
 การฝึกงานเพ่ือท าสารนิพนธ์เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปร่วมงานกับวงการวิชาชีพ
ภายนอก จะได้มีโอกาสเรียนรู้เพ่ิมเติม และมีประสบการณ์จากวงการวิชาชีพโดยตรง เป็นการทบทวน
ความรู้ ทดสอบความสามารถของตัวนักศึกษาเอง และเปรียบเทียบได้ว่าความรู้ที่ได้ในชั้นเรียนกับความรู้
ที่ได้จากวงการวิชาชีพแตกต่างกันอย่างไร น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกันได้มากน้อยเพียง ใด และยัง
สามารถปรับตัว ปรับแนวความคิด ได้ก่อนที่จะออกไปสู่วงการวิชาชีพอย่างแท้จริง 
 ในการท าสารนิพนธ์ นักศึกษาจะได้ฝึกการคิด ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
แก้ไขปัญหา และเขียนรายงานออกมาเป็นระบบ โดยอาจใช้วิธีวิจัยเข้ามาช่วยในการค้นคว้าของตนเอง 
และภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 การที่นักศึกษาเข้าใจวิธีการศึกษาปัญหาวิเคราะห์และเขียนรายงานได้ด้วยตนเองนี้ เท่ากับ
เป็นการฝึกหัดด้านการเขียนวิจัยค้นคว้าพ้ืนฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเป็นอย่างมากในการ
ท างาน และการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 นอกจากนี้ ในการฝึกงานนักศึกษาจะมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวงการวิชาการ 
และวงการวิชาชีพ นักศึกษาก็จะเกิดทัศนคติที่กว้างขวางต่อการประกอบอาชีพในกลุ่มวิชาการที่ศึกษามา 
 
1.1 จุดมุ่งหมายของสารนิพนธ์ 
 
 1.1.1 เพ่ือให้นักศึกษารู้จักศึกษาสิ่งที่ได้ไปพบเห็น นับตั้งแต่วิธีการไปจนถึงปัญหา และ  
อุปสรรค์ เพ่ือน ามาคิดอย่างเป็นระบบ 
 1.1.2 เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วทั้งหมดมาใช้ประกอบในการวิเคราะห์
ปัญหา รวมทั้งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในกรณีจ าเป็น 
 1.1.3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเขียนรายงานสิ่งที่ได้พบเห็น ประกอบกับแนวคิดและ
วิเคราะห์ ในลักษณะที่จะแสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้รับประสบการณ์จากสิ่งที่ได้พบเห็น หรือสิ่งที่ได้ท า
ด้วยตนเองขณะฝึกงาน 
 
1.2 ขอบเขตของสารนิพนธ์ 
 
 เป็นการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในวงการวิชาชีพที่นักศึกษาไปฝึกงานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
มีความรู้เพ่ิมเติม รู้จักคิด และวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้พ้ืนฐานจากที่ได้เรียน
มาแล้วเป็นแนวทาง 
 ให้เน้นสิ่งที่ได้จากการฝึกงานเป็นหลัก และอาจอาศัยการค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารหรือ
อ่ืน ๆ เป็นส่วนประกอบ 
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บทที่ 2 
กระบวนการท าสารนิพนธ์ 

วิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก หรือ วส.491 การศึกษาเฉพาะเร่ือง  
 

 วิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก หรือวิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต นักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนวิชา วส.490 หรือ วส.491
จะต้องเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร โดยมีรายวิชาตกค้างอยู่ไม่เกิน 15 
หน่วยกิต และต้องแจ้งความจ านงขอฝึกงานภายนอก หรือศึกษาเฉพาะเรื่อง ล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษาที่
จดทะเบียนเรียน โดยมีกระบวนการท าสารนิพนธ์ ดังต่อไปนี้ 
 
2.1 วิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก  
     
 วส.490 ฝึกงานภายนอก หมายถึง การที่นักศึกษาฝึกงานภายนอกตามหน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานวิชาชีพต่าง ๆ ในเรื่องที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาเอกที่ศึกษา และ
เขียนสารนิพนธ์ โดยจะต้องฝึกงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง และรวมเวลาฝึกงานทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า 
135 ชั่วโมง หรือมากกว่าขึน้ไป ตลอดภาคการศึกษาที่จดทะเบียน 
 การยื่นหนังสือฝึกงาน  นักศึกษาต้องยื่นค าร้องเพ่ือขอหนังสือแนะน าตัวและส่งตัวฝึกงาน 
ล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษาท่ีจดทะเบียนเรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1  นักศึกษายื่นค าร้องขอหนังสือแนะน าตัว (ใช้ค าร้องรูปแบบ 1) ดังนี้ 

1. ยื่นค าร้องพร้อมแนบใบเกรด (ล่าสุด) และประมาณ 1 สัปดาห์ ให้นักศึกษาไป
ติดต่อรับหนังสือแนะน าตัว และน าไปยื่นสถานประกอบการด้วยตนเอง 

2. กรณีที่บริษัทตอบปฏิเสธ ให้นักศึกษายื่นค าร้องเพ่ือด าเนินการใหม่ พร้อมระบุ
เหตุผลในการขอครั้งใหม่ โดยไม่ต้องแนบใบเกรด 

 ขั้นตอนที่ 2  บริษัทตอบรับฝึกงานแล้ว ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอหนังสือส่งตัว (ค าร้อง
รูปแบบ 2) ก่อนยื่นค าร้องต้องผ่านกระบวนการ ตามข้อ 1-3 ก่อน ดังนี้ 
 1.   ก าหนดหัวข้อสารนิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 
 2.   อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ลงนามรับรอง (เป็นอาจารย์ในกลุ่มวิชาเอกท่ีศึกษาอยู่)  

3. ระบุชื่อกรรมการภายนอก ตามรายชื่อที่บริษัทก าหนดในแบบฟอร์มตอบรับฝึกงาน 
4. เมื่อยื่นค าร้องฝึกงานรูปแบบ 2 แล้ว ภายใน 1 สัปดาห์ ให้นักศึกษาไปติดต่อรับ

หนังสือส่งตัว และน าไปยื่นบริษัทในวันแรกของการฝึกงาน เพ่ือเป็นการรายงานตัว
เข้าฝึกงาน 

5. เมื่อนักศึกษาฝึกงานครบตามก าหนดระยะเวลาแล้ว นักศึกษาจะต้องน าแบบฟอร์ม
ประเมินและใบลงเวลาฝึกงาน กลับคืนคณะวารสารศาสตร์ฯ โดยยื่นให้เจ้าหน้าที่  
ณ งานบริการการศึกษาและวิชาการ ชั้น 1 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ ศูนย์
รังสิต 
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2.2 วิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
 
 วิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง หมายถึง การที่นักศึกษาเลือกศึกษา หรือปฏิบัติงานใน
โครงการพิเศษเฉพาะด้านและเขียนสารนิพนธ์ หรือเลือกผลิตงาน พร้อมเขียนรายงานประกอบการผลิต
งาน 
 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ภายใน 4 สัปดาห์แรก 
ของภาคการศึกษาท่ีจดทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
 2.1 ยื่นค าร้องฝึกงาน (รูปแบบ 2) พร้อมแนบใบเกรด (ล่าสุด) ก่อนยื่นค าร้องต้องผ่าน
กระบวนการ ดังนี้ 

2.1.1 ก าหนดหัวข้อสารนิพนธ์ (นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) 
2.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ลงนามรับรอง  

2.2  ภายใน 1 สัปดาห์ ให้นักศึกษาไปติดต่อรับค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 

2.3 ระยะเวลาของการศึกษาวิชา วส.490 หรือ วส.491 
 
 ระยะเวลาการศึกษา วิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก หรือ วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
ก าหนดตามปฏิทินการศึกษาฯ ของส านักงานทะเบียนนักศึกษา ในปีการศึกษาที่นักศึกษาจดทะเบียน
เรียน ดังนี้ 
 ภาคเรียนที่ 1  ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
 ภาคเรียนที่ 2  ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน    ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 
หมายเหตุ  เฉพาะภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ถ้านักศึกษาไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ตามก าหนดใน
ภาคการศึกษาข้างต้น คณะฯ จะบันทึกเกรดไอ (I) โดยอัตโนมัติ มีก าหนด 80 วัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วัน
ปิดภาคการศึกษาเป็นต้นไป 
 

2.4 การเปลี่ยนหัวข้อสารนิพนธ์ 
 
 เมื่อนักศึกษายื่นค าร้องรูปแบบ 2 ก าหนดหัวข้อสารนิพนธ์แล้ว และมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนหัวข้อสารนิพนธ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับงานที่ฝึก หรือศึกษาเฉพาะเรื่อง คณะวารสารศาสตร์ฯ จึง
อนุญาตให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงหัวข้อสารนิพนธ์ใหม่ได้  ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ก่อน โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

2.4.1 นักศึกษาขออนุญาตอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ด้วยวาจา (ไม่ต้องเขียนค าร้อง)  
 2.4.2    วันส่งสารนิพนธ์ ให้นักศึกษาเขียนหัวข้อสารนิพนธ์ใหม่ในบันทึกข้อความส่ง
คะแนนสารนิพนธ์ (รอบที่ 1) หรือเปลี่ยนคะแนนสารนิพนธ์ (รอบที่ 2 ช่วงติดเกรด I) พร้อมเอกสาร
ฝึกงานภายนอก หรือการศึกษาเฉพาะเรื่อง พร้อมชิ้นงานผลิต (ถ้ามี) ที่งานบริการการศึกษาฯ ชั้น 1 
อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต 
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2.5 การก าหนดส่งสารนิพนธ์ 
 
 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ก าหนดวันส่งสารนิพนธ์ ออกเป็น 2 รอบ คือ 
 รอบที่ 1 ก าหนดส่งในวันปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาจดทะเบียน (ภาค 1, ภาค 2 และ
ภาคฤดูร้อน) 
 รอบที่ 2 ก าหนดส่งภายใน 80 วัน (บันทึกเกรด I) โดยเริ่มนับตั้งแต่วันปิดภาคการศึกษา 
(เฉพาะภาค 1 และ ภาค 2 ส่วนภาคฤดูร้อนไม่มีบันทึกเกรด I) 
 ทั้งนี้ ก่อนจัดท าเล่มสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาควรส่งให้งานบริการการศึกษาและ
วิชาการ ตรวจรูปแบบความถูกต้องก่อน (ดูข้อปฏิบัติก่อนส่งสารนิพนธ์ หน้า 5) 
 
2.6 ระยะเวลาบันทึกเกรดไอ (I) 
 
 ระยะเวลาการบันทึกเกรดไอ (I) มีก าหนด 80 วัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันปิดภาคการศึกษา     
เมื่อปิดภาคการศึกษาแล้ว นักศึกษาไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ทันตามก าหนดในภาคการศึกษาที่นักศึกษา
จดทะเบียนเรียน คณะวารสารศาสตร์ฯ จะบันทึกเกรดไอ (I) โดยอัตโนมัติ (บันทึกเกรดไอ (I)  เฉพาะ
ภาค 1 และภาค 2 เท่านั้น) กรณีที่นักศึกษาถูกบันทึกเกรดไอ (I) นักศึกษาต้องแจ้งให้อาจารย์ ที่ปรึกษา
สารนิพนธ์ทราบด้วยวาจา โดยไม่ต้องยื่นค าร้อง และเมื่อนักศึกษาส่งสารนิพนธ์ภายในก าหนด 80 วัน 
คณะวารสารศาสตร์ฯ จะแก้ไขเกรดไอ (I) เป็นเกรดตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์พิจารณาให้คะแนน 
 ทั้งนี้  ถ้านักศึกษาไม่ส่งสารนิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 80 วัน นักศึกษาจะไม่
สามารถส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่จดทะเบียนเรียน และจะต้องจดทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษา
ถัดไป 

 
2.7 รูปแบบเล่ม และจ านวนส่งสารนิพนธ์   
 
 2.7.1 รูปแบบเล่มสารนิพนธ์  เล่มสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 
ก าหนดให้ตัวเล่มเป็นปกแข็ง สีด า ตัวหนังสือสีทอง (เช่นเดียวกับวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา) 
 2.7.2 จ านวนส่งสารนิพนธ์ จ านวน 1 เล่ม และ CD จ านวน 1 แผ่น โดยข้อมูลใน CD 
ต้องมีเนื้อหาเหมือนกับในเล่มสารนิพนธ์ทุกประการ และบันทึกเป็นไฟล์ PDF รวมเป็น 1 ไฟล์ 
ประกอบด้วย หน้าปก หน้าอนุมัติ (ต้องลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว) กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญ
ตาราง (ถ้ามี) สารบัญภาพประกอบ (ถ้ามี) บทที ่บรรณานุกรม ภาคผนวก เรียงตามล าดับ 

    หมายเหตุ วส.491 ถ้ามีผลงานผลิต เช่น หนังสั้น ให้ส่ง DVD หรือ CD เพ่ิมจ านวน 1 แผ่น 
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2.8 ข้อปฏิบัติก่อนส่งสารนิพนธ์ 
 
 เมื่อสารนิพนธ์ของนักศึกษาผ่านการตรวจสอบข้อมูลและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
พิจารณาให้ผ่านแล้ว  ดังนั้น เพ่ือความถูกต้องของรูปแบบสารนิพนธ์ ได้แก่ ระยะกั้นหน้ากระดาษ ขนาด
ตัวอักษรที่พิมพ์ การจัดเรียงล าดับเนื้อหาในเล่ม ตัวค าผิด เป็นต้น  คณะวารสารศาสตร์ฯ จึงก าหนดข้อ
ปฏิบัติให้นักศึกษาก่อนเย็บเล่มสารนิพนธ์ ต้องน าสารนิพนธ์ให้งานบริการการศึกษาและวิชาการตรวจ
รูปแบบความถูกต้อง และเห็นควรให้ผ่าน นักศึกษาจึงสามารถเย็บเล่มส่งสารนิพนธ์ได้  
 ทั้งนี้ นักศึกษาที่พร้อมส่งสารนิพนธ์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจรูปแบบ จะต้องส่งสารนิพนธ์พร้อม
แบบฟอร์มตรวจรูปแบบสารนิพนธ์โดยมีลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฯ ลงนามรับรองอนุญาตให้ส่งตรวจ
รูปแบบได้ ในแบบฟอร์มดังกล่าว และสารนิพนธ์จะต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจแก้ไขจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาฯ เรียบร้อยแล้ว  
 ขั้นตอนในการตรวจรูปแบบความถูกต้องที่นักศึกษาควรทราบ เพ่ือเป็นการลดปัญหาที่
นักศึกษาจะไม่ต้องแก้ไขสารนิพนธ์หลายรอบ เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ข้อมูลตรวจความถูกต้อง 
ได้แก่ 
 1. ขนาดตัวอักษรที่พิมพ์ควรพิมพ์ขนาดเท่ากันทั้งเล่ม ยกเว้นหัวข้อที่ส าคัญ  
 2. การเว้นระยะขอบหน้ากระดาษ (ดูตัวอย่างหน้า 18) 
 3. หน้าปก นักศึกษาควรตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อหลักสูตร ชื่อกลุ่มวิชา ปี พ.ศ. ต้อง
เป็นปีที่พิมพ์ ไม่ใช่ปีการศึกษา (ดูตัวอย่างหน้า 19) 
 4. หน้าอนุมัติ นักศึกษาตรวจความถูกต้องของ ชื่อกลุ่มวิชา, ต าแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษา
และช่วงเว้นระยะการจัดวางชื่อผู้ลงนาม (ดูตัวอย่างหน้า 20-21) 
 5. หน้ากิตติกรรมประกาศ ผู้เขียนควรใช้ข้อความสุภาพเป็นภาษาทางวิชาการ เช่น กล่าว
ขอบคุณหน่วยงาน ผู้ดูแลการฝึกงาน และผู้ช่วยเหลือที่ให้ความร่วมมือในการค้นคว้าเพ่ือเขียนสารนิพนธ์
จนส าเร็จเป็นรูปเล่ม (ดูตัวอย่างหน้า 22) 
 6. หน้าสารบัญ พิมพ์เรียงล าดับหัวข้อให้ตรงกับเนื้อเรื่อง และหน้าสารบัญตาราง (ถ้ามี), 
สารบัญภาพ (ถ้ามี) พิมพ์ล าดับชื่อตาราง หรือล าดับชื่อรูปภาพ ให้ต้องตรงกับหน้าในเนื้อเรื่อง           
(ดูตัวอย่างหน้า 23-25) 
 7. ส่วนเนื้อเรื่องของแต่ละบท ตรวจความถูกต้องในการวางต าแหน่งของบท การเว้น
ระยะห่างหัวข้อในบท การจัดเรียงล าดับข้อ การจัดเรียงตาราง/ภาพประกอบ (ถ้ามี) 
 8. หน้าบรรณานุกรม ตรวจการจัดเรียงเอกสาร ถ้ามีรายการอ้างอิงจ านวนมากให้แยก
ประเภท โดยเรียงตามล าดับตัวอักษร (ดูตัวอย่างหน้า 26-27) 
 9. หน้าภาคผนวก ถ้ามีภาคผนวกมากกว่า 1 ภาค ให้แยกเป็นภาค อาทิ ภาคผนวก ก, 
ภาคผนวก ข เป็นต้น  ในภาคผนวกให้ใส่เลขหน้าทุกหน้า โดยเรียงเลขหน้าต่อจากหน้าบรรณานุกรม 
(หน้าขั้นภาคผนวกไม่ใส่เลขหน้า เพราะไม่นับเลขหน้า) 
 10. งานบริการการศึกษาและวิชาการ จะตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ตามก าหนดวันที่ประกาศ
ให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษาเท่านั้น  เนื่องจากหลังวันที่ก าหนดตรวจรูปแบบ เจ้าหน้าที่
จะต้องรวบรวมรายชื่อนักศึกษาเพ่ือส่งเกรดสารนิพนธ์ให้ส านักงานทะเบียนนักศึกษาด าเนินการบันทึก
เกรดลงระบบต่อไป 
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บทที่ 3 
การเลือกหัวข้อในการท าสารนิพนธ์ 

 
 การท าสารนิพนธ์ของนักศึกษาควรจะเป็นสิ่งที่แสดงความสามารถในเชิงวิเคราะห์ ไม่ใช่
ความสามารถในการปะติดปะต่อสิ่งที่ตนเองได้อ่านมาจากที่ต่างๆ เท่านั้น ดังนั้นหัวข้อสารนิพนธ์จึงควร
เป็นหัวข้อที่มีประเด็นปัญหาที่จะให้นักศึกษาได้น าเอาความรู้ทางทฤษฎีมาวิเคราะห์การประพฤติการ
ปฏิบัติที่บุคคลในวิชาชีพก าลังปฏิบัติอยู่ตามสถานที่ที่นักศึกษาไปฝึกงาน 
 เนื่องจากสารนิพนธ์มีความเกี่ยวพันกับการฝึกงานของนักศึกษา  ดังนั้น นักศึกษาควรจะ
เลือกท าหัวข้อสารนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานของตนเองโดยตรง ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นรายงานการ
ฝึกงานโดยตรง แต่ประเด็นที่นักศึกษาจะน ามาเขียนวิเคราะห์นั้น น่าจะมีพ้ืนฐานที่ได้มาจากการฝึกงาน
จากสถานที่จริง 
 ก่อนนักศึกษาจะก าหนดหัวข้อสารนิพนธ์ควรพิจารณาด้วยว่าหัวข้อที่จะเขียนนั้นมีโอกาส
ได้เรียนรู้จากสถานที่ฝึกงานที่เพียงพอต่อการรวบรวมเนื้อหาสาระมาวิเคราะห์ได้หรือไม่ และเอกสาร 
อ้างอิงในแง่ของงานวิจัยเก่าๆ ต าราและเอกสารในส านักงานมีเพียงพอให้ค้นคว้ารวบรวมข้อเท็จจริงที่จะ
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ของนักศึกษาหรือไม่ 
 เพ่ือให้สารนิพนธ์ของนักศึกษามีคุณค่าในการเพ่ิมพูนเนื้อหาวิชาการให้แก่กลุ่มวิชาของตน 
นักศึกษาควรจะเข้าส ารวจสารนิพนธ์ที่มีอยู่ในห้องสมุดของคณะฯ หรือห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เช่น 
ห้องสมุดปรีดี พนมยงค์ หรือห้องสมุดป๋วย อ้ึงภากรณ์  เพ่ือหลีกเลี่ยงการท าหัวข้อที่ซ้ ากับที่เคยท าไว้ 
เพราะไม่เช่นนั้นสารนิพนธ์ของนักศึกษาจะไม่เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการแต่อย่างใด วิธีหนึ่งที่
จะท าให้หัวข้อสารนิพนธ์ไม่ซ้ าแบบใครก็คือ การตั้งหัวข้อที่แคบและเจาะลึก หลีกเลี่ยงการเสนอ 
สารนิพนธ์แบบชนิดรายงานเชิงประวัติศาสตร์ เชิงสารคดี หรือเชิงทฤษฎีล้วนๆ 
 
3.1 หลักการเลือกหัวข้อสารนิพนธ ์
 
 3.1.1 ต้องไม่ใช่หัวข้อที่มีแนวโน้มจะท าให้สารนิพนธ์เป็นรายงาน 
 3.1.2 เป็นหัวข้อที่มีประเด็นน่าคิด น่าวิเคราะห์ เป็นปัญหาที่มองที่ดีที่เลวได้ ภายใต้เงื่อนไข
ต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ตนเองได้น าความรู้ทางทฤษฎีมาวิเคราะห์การปฏิบัติที่บุคคลในอาชีพยึด
ประพฤติกันอยู ่
 3.1.3 ให้เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีตนเองจะฝึกงาน 
 3.1.4 เป็นเรื่องที่ตนเองมีโอกาสจะได้สัมผัสในขณะที่ไปฝึกงานจริง 
 3.1.5 เป็นเรื่องที่มีข้อมูล มีต ารา มีเอกสาร ในการค้นคว้ามากพอ 
 3.1.6 เป็นเรื่องที่เจาะลึกลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 3.1.7 เป็นหัวข้อที่มีประเด็นปัญหาชวนวิเคราะห์ 
 3.1.8 เป็นเรื่องที่ตนเองสนใจและคิดว่าจะท าได้ดี โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการเขียนสารนิพนธ์ 
 3.1.9 เป็นเรื่องที่ไม่ซ้ ากับหัวข้อที่มีผู้อ่ืนเคยท ามาแล้ว เพ่ือให้เนื้อหาสาระเพ่ิมพูนข้อคิดและ
เนื้อหาแก่กลุ่มวิชาของนักศึกษา 
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3.2 การวางโครงเรื่อง 
 
 เมื่อนักศึกษาได้หัวข้อสารนิพนธ์แล้ว ก็จะมาวางเค้าโครงเรื่องซึ่งอย่างน้อยควรประกอบไป
ด้วยเรื่อง ต่อไปนี้ 
 
 3.2.1 สถานการณ์ปัจจุบัน ในส่วนนี้นักศึกษาพูดถึงความเป็นจริงที่เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเอง
จะเขียนนั้นเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร มีโอกาสที่น่าจะเกิดแต่ยังไม่เกิดอะไรบ้าง 
 3.2.2 เหตุผลของการเลือกศึกษา จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ปรากฏอยู่นั้น นักศึกษาได้แรง
บันดาลใจอะไร นักศึกษาอยากรู้อะไร นักศึกษาคาดว่าจะได้พบได้เห็นอะไร ได้ข้อแก้ปัญหาอะไร จึงจะ
เข้าไปศึกษาเรื่องดังกล่าวนั้น 
 3.2.3 เนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเขียน ในส่วนนี้พยายามสกัดเอาเฉพาะส่วน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนเองจะเขียนอย่างแท้จริง ถ้าต้องมีการพาดพิงไปถึงเรื่อง อ่ืน ๆ เพ่ือให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องของทฤษฎีต้องย่นย่อให้กะทัดรัดที่สุด มีข้อความกล่าวค าอธิบายไว้อย่าง
ชัดแจ้งว่าจะเน้นบางประเด็น บางจุดในทฤษฎีให้มาก เพราะเกี่ยวพันกับปัญหาที่ตนเองก าลังจะเขียน
โดยตรง 
 3.2.4 เนื้อหาว่าด้วยการปฏิบัติ ที่นักศึกษาพบเห็นมาจากการฝึกงาน หรือจากการค้นคว้า
เพ่ิมเติม นักศึกษาไปฝึกงานได้พบเห็นอะไรบ้างจากการสัมภาษณ์ จากการอ่านรายงาน จากการอ่าน
เอกสารทั้งที่มีอยู่ในที่ฝึกงาน และในที่อ่ืนๆ นักศึกษาได้ทราบเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นอยู่อย่างไรบ้าง 
ควรน ามากล่าวไว้ตามแนวของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนั้น 
 3.2.5 การเปรียบเทียบทฤษฎีกับหลักปฏิบัติ จากทฤษฎีที่นักศึกษาได้เคยศึกษาค้นคว้ามา
จากต าราต่างๆ กับการปฏิบัตินั้น นักศึกษาเห็นว่ามีอะไรสอดคล้องกัน มีอะไรขัดกัน และที่สอดคล้องกัน
นั้นมีอะไรเป็นปัจจัยที่เอ้ือ และท่ีขัดกันนั้นมีอะไรเป็นปัจจัยที่ขัดขวาง 
 3.2.6 การวิเคราะห์ จากการเปรียบเทียบข้างต้นนั้น นักศึกษาคิดว่าการท างานที่นักศึกษา
พบมากับทฤษฎีนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร การปฏิบัติอันใดที่นักศึกษาเห็นว่าดีเพราะอะไร 
การปฏิบัติอันใดที่นักศึกษาเห็นว่าไม่ดีเพราะอะไร ข้อดีอะไรที่นักศึกษาอยากชมเชย การแก้สถานการณ์
แล้ว อาจไม่เป็นไปตามทฤษฎี ข้อบกพร่องอันใดที่นักศึกษาต าหนิคิดว่าถ้าจะท าให้ดีกว่านี้น่าจะท าได้
เพราะอะไร 
 3.2.7 ข้อเสนอแนะและการมองอนาคต จากการวิเคราะห์ของนักศึกษานั้นนักศึกษาคิดว่า
จากความรู้ที่เคยเล่าเรียนมา จากทฤษฎีต่างๆ ที่ได้ค้นคว้ามา ประกอบกับประสบการณ์ที่ได้สังเกตมา
ในขณะฝึกงาน นักศึกษามีข้อเสนอแนะ หัวข้อปัญหาที่ควรจะศึกษาต่อเพ่ิมเติม เพื่อให้ได้ข้อแก้ไขหรือไม่ 
และเท่าที่เหตุการณ์ทุกอย่างก าลังเป็นอยู่ในขณะนี้ นักศึกษาเห็นว่าอนาคตที่เราก าลังเล็งเห็นนั้นจะเป็น
อย่างไร เป็นเรื่องที่น่ายินดีหรือเป็นเรื่องที่น่าวิตก นักศึกษาอยากให้ความหวังกับคนในวงการวิชาชีพ 
หรือนักศึกษาอยากแนะน าให้คนเตรียมตัวที่จะพบกับปัญหาซึ่งอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 เนื้อหาทั้ง 7 ประการข้างต้นนั้น เป็นข้อเสนอแนะให้นักศึกษาท าสารนิพนธ์อย่างน้อยต้องมี
เนื้อหาตามที่กล่าวมา แต่บางหัวข้อนักศึกษาอาจจะเพ่ิมเนื้อหาที่มากไปกว่านี้ก็ได้ เพ่ือให้การจัดท า 
สารนิพนธ์ภายใต้หัวข้อนั้นมีความสมบูรณ์ แต่ถ้าสารนิพนธ์มีเนื้อหาน้อยไปจะเรียกว่าเป็นสารนิพนธ์ที่
สมบูรณ์ไม่ได ้
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3.3 การหาเนื้อหาสาระ 
 

 เนื้อหาสาระที่นักศึกษาจะน ามาเขียนในสารนิพนธ์นั้น อาจน ามาจาก 
3.3.1 จากการค้นคว้าจากต ารา งานวิจัย และวารสารต่างๆ 
3.3.2 จากการน าเอกสารทางราชการที่เก่ียวข้องมาศึกษา 
3.3.3 จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
3.3.4 จากการสังเกตด้วยตนเองในขณะที่ฝึกงานจริง 
3.3.5 จากการพินิจพิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่ตนค้นคว้า ถามมา อ่านมา สัมภาษณ์มา 

ฯลฯ 

 ทุกครั้งที่นักศึกษาเริ่มอ่านต าราหรือเอกสารใดๆ ควรจะจดข้อมูลเกี่ยวกับต าราและเอกสาร
นั้นๆ ไว้ให้ครบถ้วน อาทิ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ เรื่องที่พิมพ์ ชื่อโรงพิมพ์ พ.ศ. ที่พิมพ์ (ถ้าเป็นบทความใน
หนังสือและใช้เพียงบทความนั้น ๆ ในหนังสือ และไม่ได้ใช้ทั้งเล่ม ควรจะจดหน้าเอาไว้ด้วย) เป็นต้น 
 เมื่อเริ่มอ่านควรจะอ่านบทที่ เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่ควรอ่านทั้งเล่ม และเมื่ออ่านบทที่
เกี่ยวข้องแล้ว ก็เปิดดูดัชนีหลังเล่มด้วยว่าค าหรือข้อความที่นักศึกษาสนใจ ที่ไม่ได้อยู่ในบทที่เราอ่านนั้น
ยังมีแทรกอยู่ในหน้าใดบ้างจะได้อ่านให้ครบถ้วน 
 เมื่อพบข้อความใด ๆ ที่คิดว่าจะใช้ได้ในหัวข้อใดควรจดไว้ ซึ่งการจดมี 2 วิธี คือ ส่วนใดที่
นักศึกษาเพียงต้องการได้ความคิดของเขา แต่ไม่ลอกข้อความของเขา ก็สรุปเนื้อหาและจดข้อความนั้น
ลงตามที่เข้าใจ และเลือกเก็บเข้าไว้ในกล่องตรงตามหัวข้อที่คิดว่าจะใช้ ถ้าหากข้อความใดดีมากจน
นักศึกษาคิดว่าจะใช้ข้อความของเขาในเครื่องหมายอัญประกาศ ก็จดข้อความนั้นให้ตรงตามที่มีอยู่ใน
ต าราหรือเอกสารดังกล่าว และควรจดหมายเลขหน้าของต าราเล่มนั้น เพ่ือเก็บไว้ท าเชิงอรรถต่อไป 
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บทที่ 4 
ส่วนประกอบของสารนิพนธ์ 

 
4.1 องค์ประกอบของสารนิพนธ์ 
 
 สารนิพนธ์ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 3 ส่วน คือ 

1. ส่วนน าเรื่อง (Preliminary Section) 
2. ส่วนเนื้อเรื่อง (Text Section) 
3. ส่วนประกอบท้ายเรื่อง (Reference Section) 

 
1. ส่วนน าเรื่อง (Preliminary Section) 

1.1. หัวข้อสารนิพนธ์ (Title) 
1.1.1. ปกนอก (Cover) ลักษณะของปกนอกต้องเป็นปกแข็งสีด า ตัวอักษรใช้สี

ทองทั้งปก ให้ใช้ตัวอักษร ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
- ชื่อเรื่องสารนิพนธ์ กรณีที่ชื่อเรื่องมีความยาวมาก ให้พิมพ์เรียงลง

มาในนลักษณะรูปสามเหลี่ยมหัวกลับ () 
- ชื่อผู้เขียนสารนิพนธ์ พิมพ์ชื่อและนามสกุล พร้อมค าน าหน้าชื่อไว้

กึ่งกลางหน้ากระดาษ (หากมียศ ฐานันดรศักดิ์ หรือราชทินนามให้ใส่ไว้ด้วย) 
- ส่วนล่างของปก บอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อปริญญา/กลุ่มวิชาเอก/

คณะ/ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ ดังนี้ 
1.1.2. ปกใน (Title Page) ปกในของสารนิพนธ์ ให้พิมพ์รายละเอียดเหมือนปก

นอกทุกประการ 
1.1.3. สันปก (Spine) พิมพ์ตัวอักษรสีทอง เริ่มจากชื่อเรื่องสารนิพนธ์ ชื่อและ

นามสกุลผู้เขียนสารนิพนธ์พร้อมค าน าหน้าชื่อ เรียงไปตามแนวยาวของสันปกโดยเริ่มห่างจากขอบบนลง
มา 1 นิ้ว และจัดระยะให้เหมาะสม ในกรณีที่ชื่อสารนิพนธ์ยาว สามารถพิมพ์เป็น 2 บรรทัดได้ 

1.2. หน้าอนุมัติ (Approval Page) 
1.2.1. หน้าอนุมัติประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อเรื่องสารนิพนธ์ ชื่อ

และนามสกุลผู้เขียนสารนิพนธ์พร้อมค าน าหน้าชื่อ ชื่อกลุ่มวิชา และชื่อพร้อมลายมือชื่อคณะกรรมการ
สารนิพนธ์ 

1.3. บทคัดย่อ (Abstract) 
  บทคัดย่อเป็นส่วนสรุปของสารนิพนธ์ กล่าวถึง สภาพปัญหา วัตถุประสงค์ วิธี
การศึกษา ผลของการศึกษา และข้อเสนอแนะโดยย่อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.3.1. ชื่อเรื่องสารนิพนธ์ ชื่อผู้เขียน ชื่อปริญญา กลุ่มวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย 
และอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.3.2. เนื้อหาบทคัดย่อ กล่าวถึง สภาพปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลของ
การศึกษา และข้อเสนอแนะโดยย่อ  
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1.3.3. ค าส าคัญ (Keywords) คือ คือ หรือข้อความที่ใช้ในการอธิบายรูปลักษณะ 
หรือเนื้อหาของเอกสาร ค าส าคัญใช้เป็นค าค้นหาเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว ค า
ส าคัญไม่ควรซ้ ากับค าในชื่อเรื่องสารนิพนธ์ซึ่งสามารถค้นหาได้อยู่แล้ว 

1.4. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)  
  กิตติกรรมประกาศเป็นส่วนที่ผู้เขียนแสดงความขอบคุณบุคคล สถานบัน และ/หรือ
หน่วยงานที่มีส่วนช่วยเหลือและให้ความร่วมมือจนงานที่ศึกษานั้น ๆ บรรลุผลส าเร็จเป็นรูปเล่ม โดยให้
เขียนเป็นภาษาราชการ หรือค าสุภาพ การระบุชื่อบุคคลให้ระบุชื่อจริงพร้อมนามสกุลและค าน าหน้าชื่อ 
หากเป็นบุคคลที่มียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมศักดิ์ ให้ระบุไว้ด้วย 

1.5. สารบัญ (Table of Contents) 
  สารบัญเป็นรายการที่แสดงถึงส่วนประกอบส าคัญท้ังหมด เรียงล าดับพร้อมเลขหน้า
ตามท่ีปรากฏในสารนิพนธ์  

1.6. สารบัญตาราง (List of Tables) (ถ้ามี) 
  สารบัญตารางเป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในสารนิพนธ์ 
จัดเรียงตามล าดับโดยระบุเลขบท และเลขที่ของตาราง พร้อมทั้งเลขล าดับหน้าซึ่งตารางนั้น ๆ ปรากฏ
อยู่ พิมพ์เรียงล าดับต่อจากส่วนสารบัญ  

1.7. สารบัญภาพ (List of Figures) (ถ้ามี) 
  สารบัญภาพ เป็นรายการที่แสดงให้ทราบว่ามีสารนิพนธ์นั้นมีภาพเกี่ยวกับเรื่อง
อะไรบ้าง อยู่ส่วนใดของเล่ม จัดเรียงตามล าดับโดยระบุเลขบท และเลขที่ของภาพ พร้อมทั้งเลขล าดับ
หน้าซึ่งภาพนั้น ๆ ปรากฏอยู่ พิมพ์ขึ้นหน้าใหม่เรียงต่อจากสารบัญตาราง  
 

2. ส่วนเนื้อเรื่อง (Text Section) 
 สารนิพนธ์โดยทั่วไป ควรแบ่งส่วนเนื้อเรื่องออกเป็นอย่างน้อย 4 บท โดยมีใจความส าคัญ
ของแต่ละบทดังที่ได้อธิบายไว้ข้างล่างนี้ เว้นแต่ในกรณีที่สารนิพนธ์เรื่องนั้นมีลักษณะเป็นงานวิจัยให้แบ่ง
เนื้อเรื่องออกเป็น 5 บท ตามรูปแบบรายงานวิจัย หรือสารนิพนธ์เรื่องนั้นมีเนื้อหาสาระที่แบ่งออกเป็น
บทตาม 2 รูปแบบดังกล่าวไม่ได้ ก็อาจจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่า 5 บทได้ เช่น ถ้าเนื้อหาสาระของบทใด
ก็ตามมีมากเกินกว่าที่จะเป็นเพียงบทเดียว จะขยายออกไปเกินกว่าหนึ่งบทก็ได้ ในท านองเดียวกันหาก
สมควรที่จะรวมเนื้อหาสาระของบทใดเข้าด้วยกันก็ย่อมเป็นสิทธิ์ของผู้เขียนที่จะท าตามความเหมาะสม 
โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

2.1. บทที่ 1 บทน า (Introduction) 
  บทน าเป็นบทแรกของสารนิพนธ์ ชี้ให้เห็นประเด็นส าคัญของเรื่องที่จะศึกษา ทั้งใน
แง่ของความส าคัญของปัญหาและวัตถุประสงค์ของผู้เขียน ในบทนี้ผู้เขียนจะอธิบายถึงค าจ ากัดความ
หรือสัญลักษณ์ที่ใช้ ตลอดจนข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่มีผลโดยตรงต่อขอบเขตวิธีศึกษาและผลของการศึกษา 
โดยทั่วไปมักประกอบด้วย ที่มาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐานการศึกษา (ถ้ามี) 
ขอบเขตการศึกษา วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาอย่างละเอียด หรือหากเป็นการฝึกงาน ระบุสถานที่
ศึกษา และระยะเวลาในการศึกษาในส่วนของขอบเขตการศึกษาด้วย นิยามศัพท์ และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 
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2.2. บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Review of Literature) 
  ในบทนี้ ผู้เขียนจะสรุปความเป็นมาของปัญหาที่ศึกษา ผลการศึกษาในอดีตที่มีผู้ท า
ไว้ในหัวข้อที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับโดยใกล้ชิดกับเรื่องที่ศึกษา หากเป็นเรื่องที่มีทฤษฎีซึ่งมีลักษณะเด่น
ขัดแย้งกันอยู่ ก็จะต้องสรุปให้เห็นข้อขัดแย้งดังกล่าว ตลอดจนระบุให้ชัดว่าการศึกษาที่จะท าต่อไปนั้น
เพ่ือสนับสนุนข้อโต้แย้งใด 

2.3. บทที ่3 ผลการศึกษา (Results) 
  ในบทนี้ ผู้ เขียนจะต้องแสดงผลการศึกษาให้ปรากฏชัด โดยอาจจะใช้ตาราง 
แผนภูมิ ภาพประกอบ และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

2.4. บทที่ 4 สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (Conclusions, 
Discussion and Recommendations)  
  ในบทนี้เป็นบทสุดท้ายที่กล่าวโดยสรุปถึงเนื้อหาสาระของสารนิพนธ์โดยจะต้องอ้าง
ย้อนไปถึงวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาพอเป็นสังเขป แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ให้ได้ค าตอบว่า สิ่งที่
ได้ศึกษานั้นมีหลักฐานที่จะสนับสนุนหรือหักล้างประการใดบ้างกับวรรณกรรมที่เกี่ยวได้ทบทวนไว้ โดย
ควรอ้างอิงทฤษฎีหรือผลการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการวิเคราะห์ให้มีน้ าหนักน่าเชื่อถือมาก
ขึ้น  ทั้งนี้ ผู้เขียนควรสรุปว่าผลการศึกษานี้จะน าไปประยุกต์ได้อย่างไร ตลอดจนเสนอแนะแนวทางเพ่ือ
การศึกษาในครั้งต่อไป  ทั้งนี้ สารนิพนธ์บางเรื่องอาจมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา จึง
สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรค โดยแยกเป็นประเด็นตามความส าคัญ ก่อน-หลัง มาก-น้อย พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง และเป็นแนวทางการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 

3. ส่วนประกอบท้ายเรื่อง (Reference Section) 
  ส่วนประกอบท้ายเรื่อง ประกอบด้วย รายการอ้างอิง ภาคผนวก และประวัติผู้เขียน 
โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ 

3.1. รายการอ้างอิง (References) 
  การอ้างอิง คือ การระบุแหล่งที่มาของข้อความที่คัดลอกมาโดยตรงหรือประมวล
ความคิดมา (Paraphrase) ส าหรับรายการอ้างอิงคือ รายละเอียดของเอกสารและข้อมูลทุกรายการ ที่ใช้
ประกอบการท าวิทยานิพนธ์โดยจะอยู่ส่วนท้ายวิทยานิพนธ์ ซึ่งรายการอ้างอิงนี้เป็นข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือใช้
ในการตรวจสอบความถูกต้องท าให้วิทยานิพนธ์มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติม รวมทั้งเป็นการให้เกียรติงานที่น ามาอ้าง และเป็นการแสดงจรรยาบรรณที่จะไม่ละเมิดหรือ  
แอบอ้างผลงานผู้อ่ืน เพราะการคัดลอกหรือลอกเลียนข้อความหรือแนวความคิดของผู้อ่ืนมาใช้โดยไม่มี
การอ้างอิง (Plagiarism) นอกจากจะผิดจรรยาบรรณในการวิจัยแล้วยังจะมีความผิดทางกฎหมายฐาน
ละเมิดอีกด้วย 
  รายการอ้างอิง คือ รายชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ รวมทั้งโสตทัศนวัสดุ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ส าหรับค้นคว้าอ้างอิงประกอบการเขียนสารนิพนธ์เรื่องนั้น ๆ การพิมพ์รายการอ้างอิง
แต่ละรายการ การล าดับภาษาของรายการอ้างอิงให้เรียงรายการอ้างอิงภาษาไทยพร้อมแยกประเภท
ก่อน แล้วจึงพิมพ์รายการอ้างอิงภาษาต่างประเทศโดยแยกตามประเภทข้อมูลที่น ามาอ้างอิง ตาม
หลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association)  
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3.2. ภาคผนวก (Appendix) 
  ภาคผนวกเป็นส่วนที่เพ่ิมเติมขึ้นเพ่ือช่วยเสริมความเข้าใจเนื้อหาสาระของสาร
นิพนธ์เรื่องนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเรื่องราวของสารนิพนธ์ได้ดีขึ้น หรือเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน
นอกเหนือไปจากส่วนเนื้อเรื่อง แต่ไม่เหมาะสมที่จะรวมไว้ในเนื้อความของสารนิพนธ์ โดยอาจมีหรือไม่มี
ก็ได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น  ทั้งนี้ ภาคผนวกอาจมีมากกว่า 1 ภาค ก็ได้ กรณีที่มีมากกว่า  
1 ภาค ให้แยกเป็นภาค อาทิ ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข, ภาคผนวก ค เป็นต้น  ทั้งนี้ ในภาคผนวกให้ใส่
เลขหน้าทุกหน้าโดยเรียงล าดับต่อจากหน้ารายการอ้างอิง (หน้าคั่นของภาคผนวกไม่ใส่เลขหน้า เพราะไม่
นับเลขหน้า) 
 
4.2 การจัดพิมพ์สารนิพนธ์ 
 
 ตัวพิมพ์ ให้พิมพ์เป็นตัวอักษรสีด า ทั้งอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้แบบอักษร TH 
SarabunPSK ขนาดอักษร 16 ตลอดทั้งเล่ม (ยกเว้นหัวข้อเรื่องให้ใช้ขนาดอักษร 18 ตัวหนา)  
 กระดาษที่ใช้พิมพ์ ใช้กระดาษขาว (กระดาษปอนด์) 80 แกรม พิมพ์หรืออัดส าเนาเพียง
หน้าเดียว 
 การเว้นที่ว่างริมขอบหน้ากระดาษ   
 หัวกระดาษ และขอบกระดาษซ้ายมือ เว้นไว้ 1½ นิ้ว หรือ 3.81 ซม. 
 ขอบกระดาษขวามือ และขอบล่าง เว้นไว้ 1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม. 
 การเว้นระยะการพิมพ์   
 ระหว่างบรรทัด เว้นช่วงบรรทัดพิมพ์เดี่ยว (Single space) 
 การย่อหน้า ระดับที่ 1 พิมพ์ย่อเข้ามา 0.8 นิ้ว, ระดับที่ 2 พิมพ์ย่อเข้ามา 1.1 นิ้ว, ระดับที่ 
3 พิมพ์ย่อเข้ามา 1.4 นิ้ว  
 ส าหรับข้อความที่คัดลอกมา (Quotations) หากมีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัดพิมพ์ ให้พิมพ์
ต่อไปในเนื้อความนั้น และใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“         ”)  แต่ถ้าข้อความที่คัดลอกมานั้นมี
ความยาวเกิน 3 บรรทัดพิมพ์ ควรย่อหน้าใหม่ โดยย่อเข้ามา 0.8 นิ้ว หากต้องการเว้นข้อความที่คัดลอก
มาบางส่วนก็พิมพ์เครื่องหมายจุด 3 จุด  (...) 
 
4.3 การล าดับหน้า 
 
 ในการล าดับหน้าส่วนหน้าเรื่องทั้งหมด ให้ใช้ตัวเลขใส่ไว้ในวงเล็บ เช่น (1) เป็นต้น โดยเริ่ม
นับหน้ากิตติกรรมประกาศเป็นหน้า (1), สารบัญ, สารบัญตาราง (ถ้ามี), สารบัญภาพ (ถ้ามี) ตามล าดับ   
 การล าดับหน้าในส่วนเนื้อเรื่อง ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK อักษรขนาด 16 ตัวบาง 
ให้พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษบน 1 นิ้ว ให้อยู่ในแนวเดียวกับขอบขวามือ โดยใส่เลขหน้าตั้งแต่หน้าแรก
ของบทที่ 1 ให้เริ่มนับ 1 เป็นต้นไป 
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4.4 การแบ่งบทและหัวข้อในบท 
 
 4.4.1 การแบ่งบท 
 เมื่อเริ่มบทใหม่ต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ และมีเลขประจ าบททุกบทล าดับต่อกัน โดย
พิมพ์ค าว่า บทที่ ไว้กลางหน้าตอนบนสุดขอบหน้า (ตัวอักษรขนาด 18 เน้นตัวหนา) ส่วนชื่อบทให้พิมพ์
บรรทัดรองลงมาและไม่ต้องขีดเส้นใต้ทั้งบทที่ และชื่อบท ตัวอย่างดังนี้ 
 

บทที่ 2 
กระบวนการและขั้นตอนการขอหนังสือฝึกงาน 

 
 4.4.2  หัวข้อในบท 

การแบ่งหัวข้อในแต่ละบท ให้แบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ (Main Heading) และหัวข้อ
ย่อย (Sub-Heading) ตามล าดับ 

การพิมพ์หัวข้อใหญ่ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนใด ให้พิมพ์อักษรตัว
แรกของค าแรก และค าส าคัญทุกค าด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ 

การพิมพ์หัวข้อใหญ่ในแต่ละบท ให้พิมพ์ชิดขอบริมซ้ายของกระดาษ ถ้าหัวข้อไม่อยู่
ตอนบนสุดของกระดาษให้เว้นระยะห่างจากบรรทัดบนและบรรทัดล่าง 1 บรรทัด ใช้ตัวอักษรตัวเข้ม
หนา ขนาด 16 พอยต์ ให้ใส่ตัวเลขก ากับตามบท ถ้าจะขึ้นหัวข้อใหม่แต่มีที่ว่างส าหรับพิมพ์เนื้อหาเรื่อง
ได้ไม่เกิน 1 บรรทัด ในหน้านั้น ให้ยกหัวข้อนั้นไปขึ้นหน้าใหม่เลย 

การแบ่งหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยในแต่ละบท ให้ใช้ตัวเลขได้ไม่ เกิน 4 ตัว คือ 
1.1.1.1 หากต้องแบ่งย่อยอีก ให้ใช้เครื่องหมายวงเล็บ ( ) ช่วยส าหรับวิธีพิมพ์แต่ละหัวข้อย่อยมี ดังนี้ 

- หัวข้อย่อยระดับที่ 1 ให้พิมพ์หัวข้อย่อยไว้ที่ย่อหน้าใหม่ห่างจากขอบซ้าย 
0.8 นิ้ว โดยเว้นห่างจากบรรทัดบน 1 บรรทัด 

- หัวข้อย่อยระดับที่ 2 ให้พิมพ์หัวข้อย่อยไว้ที่ย่อหน้าใหม่ พิมพ์เว้นระยะเพ่ิม
ออกไปจากย่อหน้าเดิมอีก 0.3 นิ้ว โดยพิมพ์ตามบรรทัดพิมพ์ปกติไม่ต้องเว้นห่างจากบรรทัดบน 

- หัวข้อย่อยระดับที่ 3 เป็นต้นไป ให้พิมพ์ย่อหน้าใหม่ โดยพิมพ์เว้นระยะเพ่ิม
ออกไปจากย่อหน้าเดิมอีก 0.3 นิ้ว ต่อไปเรื่อย ๆ ทุกย่อหน้า 

การพิมพ์หัวข้อย่อยทุกหัวข้อให้ใช้ตัวอักษรเข้มหนา ส่วนการพิมพ์เนื้อเรื่องของ
หัวข้อย่อยให้พิมพ์ย่อหน้าใหม่โดยเว้นระยะให้ตรงกับอักษรตัวแรกของหัวข้อย่อยนั้น ตัวอย่างดังนี้ 
 
2.1 หัวข้อใหญ่ 

 
 2.1.1 หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 
 ข้อความ.....(ขึ้นบรรทัดใหม่ พิมพ์ข้อความให้ตรงกับอังษรตัวแรกของหัวข้อ)........................ 
 2.1.1.1 หัวข้อย่อยระดับ 2 
 ข้อความ.....(ขึ้นบรรทัดใหม่ พิมพ์ข้อความให้ตรงกับอังษรตัวแรกของหัวข้อ).......... 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

ขึ้นบรรทัดใหม่กด  
Shift+Enter 
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2.2 หัวข้อใหญ่ 
 

 2.2.1 หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 
 ข้อความ.....(ขึ้นบรรทัดใหม่ พิมพ์ข้อความให้ตรงกับอังษรตัวแรกของหัวข้อ)........................ 
.................................................................................................... ............................................................... 
 2.2.1.1 หัวข้อย่อยระดับ 2 
 ข้อความ.....(ขึ้นบรรทัดใหม่ พิมพ์ข้อความให้ตรงกับอังษรตัวแรกของหัวข้อ).......... 
.................................................................................................... ............................................................... 
.................................................................................................... ............................................................... 

(1) หัวข้อย่อยระดับ 3 
1. ข้อความ............................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………................. 
2. ข้อความ................................................................. ............................. 

.................................................................................................... ....................... 
(2) หัวข้อย่อยระดับ 3 

 2.2.1.2 หัวข้อย่อยระดับ 2 
 2.2.2 หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 
 ข้อความ.....(ขึ้นบรรทัดใหม่ พิมพ์ข้อความให้ตรงกับอังษรตัวแรกของหัวข้อ)........................ 
................................................................ ................................................................................................... 
.................................................................................................... ............................................................... 
 
4.5 การจัดต าแหน่งข้อความในหน้ากระดาษ 

 การพิมพ์เนื้อหาให้จัดต าแหน่งข้อความในหน้ากระดาษเป็นแบบกระจายแบบไทย (Thai 
Distributed) หรือแบบชิดขอบทั้งระยะขอบซ้ายและขอบขวา (Justified) เพ่ือความสวยงาม และให้
พิมพ์โดยใช้โปรแกรมตัดค าขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่ต้อง Enter ปิดท้ายบรรทัด ถ้าพิมพ์ค าสุดท้ายไม่จบใน
บรรทัดนั้น ๆ ให้ยกค านั้นทั้งค าไปพิมพ์บรรทัดต่อไป ห้ามตัดส่วนท้ายของค าไปพิมพ์ในบรรทัดใหม่ เช่น 
ธรรมศาสตร์ ห้ามแยกบรรทัดเป็น ธรรม-ศาสตร์ เป็นต้น 
 
4.6 การพิมพ์ตาราง ภาพประกอบต่าง ๆ แผนภูมิ และกราฟ 

 ตาราง พิมพ์ล าดับที่ (ตารางที่ ..) ชื่อตาราง รายละเอียดในตาราง ท้ายตารางให้พิมพ์ที่มา
ของตาราง ตารางต้องอยู่ในหน้าเดียวกันทั้งหมด (ชื่อและท่ีมาของตารางให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวบาง) 
หากตารางยาวเกินกว่าจะพิมพ์ลงได้ในหน้าเดียวกันควรต่อได้อีกหน้าหนึ่งถัดไป โดยใส่หัวตาราง บอก
ล าดับที่ ชื่อตารางและวงเล็บค าว่าต่อหลังชื่อตารางก ากับไว้ด้วย เพ่ือให้ทราบว่าเป็นตารางเดียวกัน เช่น 
ตารางที่ 1 การจัดอันดับสินค้าส่งออก (ต่อ) เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดวางตารางตามความกว้างหรือความยาว
ของหน้า ควรเหมาะสมกับที่ว่างของหน้า 

เว้น 1 บรรทัด 
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 ภาพประกอบต่าง ๆ แผนภูมิ และกราฟ  ภาพ 1 ภาพ ประกอบด้วย ล าดับที่และชื่อของ
ภาพอยู่ใต้ภาพ อาจมีการอ้างอิงที่มาของภาพ และค าอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนท้าย ให้จัดวางภาพแทรกไว้
ตามส่วนเนื้อหาที่ระบุถึงภาพนั้น ๆ การจัดวางภาพให้วางอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อยและ
สวยงาม การพิมพ์ล าดับที่และชื่อของภาพ ให้พิมพ์ค าว่า “ภาพที่...” ระบุล าดับที่ของภาพโดยใช้ตัวเลข
อารบิก เช่น “ภาพที่ 1.1” กรณีภาพต่อเนื่องหรือภาพที่ไม่สามารถจัดพิมพ์ให้สิ้นสุดในหน้าเดียวได้ให้
พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป ทั้งนี้จะต้องมีล าดับภาพและชื่อภาพทุกหน้าและพิมพ์ค าว่า (ต่อ) ไว้ใน
วงเล็บต่อทา้ยชื่อภาพด้วย 
 ทั้งนี้ ภาพทุกภาพต้องมีเลขก ากับเพ่ือให้อ้างถึงได้ง่ายเช่นเดียวกับตาราง ให้แยกเลขล าดับ
ภาพไว้ในแต่ละบท โดยใช้เลขล าดับภาพเหมือนเลขล าดับบท ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) และ
เลขบอกล าดับของภาพในบทนั้น เช่น ในบทที่ 1 ใช้ภาพที่ 1.1 ภาพที่ 1.2 เรียงกันไป ส าหรับบทที่ 5 ใช้
ภาพที ่5.1 ภาพที่ 5.2 เรียงกันไปตามล าดับ 
 
ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง 
 
ตารางที่ 4.1   
อัตราการเพ่ิมของสถานีวิทยุ ชั่วโมงการส่งกระจายเสียง และจ านวนเครื่องรับวิทยุ 

 
ปี จ านวนสถาน ี ชั่วโมงการส่งกระจาย

เสียงต่อปี 
จ านวนเครื่องรับวิทยุ 

1947 6 26,342 276,000 
1950 26 60,000 546,000 
1960 34 117,265 2,129,000 
1970 67 378,510 11,837,000 
1977 83 515,500 19,120,000 
1978 84 550,963 20,000,000 
1979 85 580,170 ไม่ทราบจ านวน 

หมายเหตุ. จาก Mass Media in India 1979-1980, Publication Division, Ministry of 
Information and Broadcasting, Government of India. 
 
4.7 การพิมพ์เชิงอรรถ 
 
 4.7.1 อ้างอิงในเนื้อเรื่อง (นาม – ปี) ตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological 
Association) โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก https://goo.gl/kGp7ff หรือจาก
ตัวอย่าง ดังนี้ 
 

 

หมายเลขตารางระบวุ่าอยู่ บทที่ 4 ตารางที่ 1 
 

ชื่อตารางพิมพ์บรรทัดที่ 2  
ตัวอักษรเอยีง ขนาด 16 ตวับาง 

 

https://goo.gl/kGp7ff
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บทที่ 2 
ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกบัการสื่อสาร 

 
 นักทฤษฎีและนักวิจัยทางการสื่อสาร ได้สร้างแบบจ าลองของการสื่อสารแบบต่าง ๆ ขึ้น
เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการสื่อสาร และประสิทธิภาพของสื่อแต่ละชนิดในการเผยแพร่นวกรรม โดยเสนอ
แบบจ าลองต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 
 แบบจ าลองการสื่อสารแบบขึ้นตอนเดียว (One – Step Flow Model) แบบจ าลองนี้เห็น
ว่า สื่อมวลชนถ่ายทอดข่าวสาร ความคิดเห็นนวกรรมไปยังผู้รับสารโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านสื่อระหว่าง
บุคคล เช่น ผู้น าความคิดเห็น และข่าวสารนั้นไม่ได้เข้าถึงผู้รับทุกคนเท่า ๆ กัน และเน้นว่า 
 “ข่าวสาร หรือ นวกรรม จะถูกถ่ายทอดผ่านสื่อมวลชน และถูกกรองโดยกระบวนการทาง
จิตวิทยา ได้แก่ การเลือกเปิดรับข่าวสาร (Selective Exposure) การเลือกตีความสาร (Selective 
Perception) และเลือกจดจ าข่าวสาร (Selective Retention) ตรงกับความสนใจ ความเชื่อหรือ
ทัศนคติของผู้รับสาร...และสื่อมวลชน ไม่ได้มีพลังหรืออ านาจอย่างล้นเหลือ” (Rogers & Shoemaker, 
1971, pp. 208-209) 
 แบบจ าลองการสื่อสารแบบสองขั้นตอน (Two – Step Flow Model) แบบจ าลองนี้เน้น
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนและสื่อระหว่างบุคคล มีการหลั่งไหลของข่าวสาร (Flow of 
Information) แบ่งออกเป็นสองข้ันตอน คือ ขั้นตอนที่หนึ่งเป็นการหลั่งไหลของข่าวสารจากแหล่งสาร
ไปยังผู้น าความคิด ขั้นตอนที่สองเป็นการหลั่งไหลของข่าวสารจากผู้น าความคิดไปยังผู้รับสาร (Rogers 
& Shoemaker, 1971, pp. 205-206) 
 
4.8 การพิมพ์บรรณานุกรม 
 
 ให้พิมพ์ค าว่า บรรณานุกรม ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจาก
ขอบบน 1.5 นิ้ว ต่อจากนั้นเว้นไว้ 1 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว พิมพ์แยกประเภทการอ้างอิงตามล าดับ  ตาม
หลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association) ดังนี้ 

1. บรรณานุกรมระบบนาม - ปี ล าดับจาก  
- ภาษาไทย (รวมหนังสือ, บทความในวารสาร, หนังสือพิมพ์, สารานุกรม, 

วิทยานิพนธ์, จุลสาร, เอกสารอัดส าเนา, เอกสารอ่ืน ๆ , สัมภาษณ์) 
- ภาษาต่างประเทศ (ล าดับเช่นเดียวกับภาษาต่างประเทศ) 

 ทั้งนี้ ให้พิมพ์บรรณานุกรมแต่ละประเภท โดยจัดเรียงตามล าดับตัวอักษร ชื่อผู้แต่ง หรือชื่อ
เรื่อง ในกรณีที่มีรายการอ้างอิงจ านวนไม่มาก ให้ใช้วิธีเขียนตามล าดับตัวอักษร โดยไม่ต้องแยกประเภท
รายการอ้างอิง ซ่ึงนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://goo.gl/kGp7ff  
 
 
 
 

https://goo.gl/kGp7ff
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4.9 การพิมพ์ภาคผนวก 
 
 ให้พิมพ์ค าว่า ภาคผนวก ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา ไว้กลางหน้ากระดาษ กรณีที่มี
มากกว่า 1 ภาคผนวก ให้แยกเป็นภาค อาทิ ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข, ภาคผนวก ค เป็นต้น ทั้งนี้ ใน
ภาคผนวกให้ใส่เลขหน้าทุกหน้าโดยเรียงล าดับต่อจากหน้าบรรณานุกรม (ส าหรับหน้าขั้นภาคผนวกไม่ให้
ใส่เลขหน้า เพราะไม่เลขหน้า) 
 
4.10 ตัวอย่างส่วนประกอบของสารนิพนธ์ 
 
 ตัวอย่างส่วนประกอบของสารนิพนธ์ (ตั้งแต่หน้า 18 – 27) ได้แก่ การเว้นที่ว่างริมขอบหน้า 
กระดาษ, หน้าปก, หน้าอนุมัติวิชา วส.490, หน้าอนุมัติวิชา วส.491, กิตติกรรมประกาศ, สารบัญ, 
สารบัญตาราง, สารบัญภาพ และบรรณานุกรม เป็นต้น  
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ตัวอย่าง 
 

การเว้นที่ว่างริมขอบหน้ากระดาษ 
1 ½ นิ้ว 1 นิ้ว 

1 ½ นิ้ว 

1 นิ้ว 
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กระบวนการผลิตข่าวในภาวะรีบเร่ง ศึกษาเฉพาะกรณีรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์  
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทวีีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวภัทรจิตต์ ใจสุวรรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต 
กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2561        

ปี พ.ศ. ท่ีพิมพ ์ 

หน้าปก 
ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา 
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หัวข้อสารนิพนธ์   กระบวนการผลิตข่าวในภาวะรีบเร่ง ศึกษาเฉพาะกรณีรายการเที่ยงวันทัน   
                       เหตุการณ์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.  
โดย    นางสาวภัทรจิตต์ ใจสุวรรณ ์  
กลุ่มวิชา      วิทยุและโทรทัศน์ 
 
 
คณะกรรมการสารนิพนธ์ 
 
 
 
                      ....................................................................   ประธานกรรมการ 
             (รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน) 
 
 
           .................................................................   กรรมการ     
                     (นางสาวฟ้าใส  เหมจักร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่าง   หน้าอนุมัติ  

วิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อต าแหน่งทางวิชาการ และค าน าหน้าชือ่ 
ห้ามใช้ค าย่อ 
 

เว้น 2 บรรทัดพิมพ์เด่ียว 

เว้น 3 บรรทัดพิมพ์เด่ียว 

เว้น 2 บรรทัดพิมพ์เด่ียว 
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หัวข้อสารนิพนธ์   การตัดต่อภาพยนตร์สารคดี ศึกษาเฉพาะกรณี ภาพยนตร์สารคดเีรื่อง "Infinite" 
โดย    นางสาววัฒนา ขจัดสารพัดภัย  
กลุ่มวิชา      ภาพยนตร์และภาพถ่าย 
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา : การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
 
 
 
              ...................................................................    
                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จักรวาล นิลธ ารงค์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่าง   หน้าอนุมัติ  

(วิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง) 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

ชื่อต าแหน่งทางวิชาการ ห้ามใช้ค าย่อ 
 

เว้น 2 บรรทัดพิมพ์เด่ียว 

เว้น 3 บรรทัดพิมพ์เด่ียว 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 สารนิพนธ์เรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ผ่านสื่อออนไลน์ : 
กรณีศึกษา นมผงตราหมีแอดวานซ์ เอ็กเปิร์ท” ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
วารสารศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย - 
ธรรมศาสตร์ ซึ่งการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้จะประสบความส าเร็จไม่ได้ หากขาดความอนุเคราะห์จากบุคคล
หลายท่าน ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พรจิต สมบัติพานิช อาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์ ที่ได้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และตรวจสอบสารนิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณ คุณคเชนทร์ สดศิริ ที่ให้โอกาสได้เข้าฝึกงานในบริษัท โอกิลวี่วัน เวิลด์วายด์ 
จ ากัด ท าให้ได้ความรู้และประสบการณ์การท างานต่างๆ ในกระบวนการท างานการสื่อสารการตลาด อีก
ทั้งยังให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และคอยดูแลเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
 ขอขอบคุณ พ่ี ๆ ทุกคน ในบริษัท โอกิลวี่วัน เวิลด์วายด์ จ ากัด ที่ให้ความรู้ มิตรภาพและ
ประสบการณ์การท างานอันมีค่าแก่ผู้เขียน ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
 ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกคน ที่ให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ เรื่อง 
ตลอดการฝึกงานและการท าสารนิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงและทันก าหนดเวลาในที่สุด 
 สุดท้ายนี้ ผู้ เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สารนิพนธ์ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ที่สนใจ 
ไม่มากก็น้อย และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ 
 
 
 นายปฤณ ภู่สุดแสวง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว้น 2 บรรทัดพิมพ์เด่ียว 

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา 
 

เว้น 1 บรรทัดพิมพ์เด่ียว 
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สารบัญ 
  
 หน้า 
กิตติกรรมประกาศ (1) 
  
สารบัญตาราง (ถ้ามี) (4) 
  
สารบัญภาพ (ถ้ามี) (5) 
  
บทที ่1 บทน า  
  

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา  1 
1.2 วัตถุประสงค์  2 
1.3 สมมติฐานการศึกษา  2 
1.4 ขอบเขตการศึกษา  3 
1.5 วิธีการศึกษา  4 
1.6 นิยามศัพท์ 5 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 6 

  
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 7 
 

  2.1 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรและการเปิดรับสื่อ 7 
  2.2 ทฤษฎีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม 9 
  2.2 แนวคิดเก่ียวกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล 10 
  2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 11 
  
บทที่ 3 ผลการศึกษา 12 
 

บทที่ 4 บทสรุป 18 
  
บรรณานุกรม 25 
  
ภาคผนวก  
 

  ภาคผนวก ก  ค าชี้แจงเบื้องต้นในการทดลอง 26 
  ภาคผนวก ข  ขั้นตอนในการทดลอง 32 
  ภาคผนวก ค  ข้อมูลธุรกิจเกี่ยวกับ JOOX Music Application  35 

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา 
 

เว้น 1 บรรทัดพิมพ์เด่ียว 

เว้น 1 บรรทัดพิมพ์เด่ียว 

เว้น 1 บรรทัดพิมพ์เด่ียว 

เว้น 1 บรรทัดพิมพ์เด่ียว 

เว้น 1 บรรทัดพิมพ์เด่ียว 
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สารบัญตาราง 
  
ตารางที่ หน้า 
 1.1  ตารางจ านวน GRPs ของแต่ละตราสินค้า ที่ใช้ในแต่ละแคมเปญโฆษณา 
       ในชว่งปี 2015 และ 2016 

11 

 1.2  ตารางจ านวน GRPs ของแต่ละตราสินค้า ที่ใช้ในแต่ละแคมเปญโฆษณา 
       ในชว่งปี 2017 และ 2018 

13 

 2.1  ตารางกลุ่มตราสินค้า (Brand Group) ที่ใช้งบประมาณโฆษณาสูงที่สุด  
       10 อันดับ ในช่วง YTD Mar’16 และในช่วง YTD Mar’17 

  15 

 3.1  ตารางรายละเอียดข้อมูลที่ได้จาก เว็บไซต์ MyMediaWrap.com 20 
 4.1  ตารางรูปแบบของการวางแผนสื่อโฆษณาในรูปแบบต่อเนื่อง แบบไม่  
       ต่อเนื่อง และแบบต่อเนื่องและเน้นหนัก ตามล าดับ 

31 

 4.2  ตารางรูปแบบของการวางแผนสื่อโฆษณาในรูปแบบต่อเนื่อง แบบไม่ต่อเนื่อง  
       

32 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา 
 

เว้น 1 บรรทัด 
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สารบัญภาพ 
  
ภาพที่ หน้า 

1.1  ภาพแสดงตัวแปรที่มีผลต่อการออกแบบสารสื่อเสียงบรรยายภาพ (Audio 
 Description) 

20 

 2.1  ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างคนพิการทางการเห็น   24 
 3.1  ภาพโลโก้รายการ Health Check 30 
 4.1  ภาพแสดงข้อความค าถามในรายการ Health Check  32 
 4.2  ภาพแสดงบรรยากาศในรายการ Health Check  34 
 5.1  ภาพแสดงคุณลักษณะเฉพาะของสื่อเสียงบรรยายภาพ 
  

35 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา 
 

เว้น 1 บรรทัด 
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บรรณานุกรม 
 
หนังสือและบทความในหนังสือ 
 
จุมพต สายสุนทร. (2522). กฎหมายระหว่างประเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพ่ิมเติม). กรุงเทพฯ:  
 วิญญูชน. 
ปิยะ นากสงค์, และพันธุ์รวี วรสิทธิกุล. (2545). ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมร้องคาราโอเกะ. กรุงเทพฯ:  
 ซัคเซส มีเดีย. 
 
บทความวารสาร 
 
ณัฐพล ปัญญโสภณ. (2554). มุมมองของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อกระบวนการผลิตละครเพื่อการ

สื่อสาร. ใน ชนัญชี ภังคานนท์ (บ.ก.), กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทายของเอเชีย
แปซิฟิก (น. 23-24). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
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บทที่ 5 
การจัดท าสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี(ภาคปกติ) 

ฝึกงานภายนอก (Internship) และการศึกษาเฉพาะเรื่อง (Special Project) 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

 
 เพ่ือความเป็นระเบียบนักศึกษาที่จดทะเบียนวิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก (Internship) 
หรือ วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง (Special Project) ให้นักศึกษาอ่านข้อก าหนดการจัดท าสารนิพนธ์ 
ข้อควรปฏิบัติในการฝึกงาน ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 ข้อก าหนดการท าสารนิพนธ์ 
 
 นักศึกษาต้องจัดท าเค้าโครงสารนิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์อ่านก่อนจัดส่งฉบับ
จริง โดยฉบับร่างจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์อ่านเค้าโครงและเนื้อหาก่อนจัดพิมพ์ฉบับจริง 
2. เอกสารที่ใช้อ้างอิงในสารนิพนธ์ จะต้องน ามาจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

2.1 หนังสือต าราภาษาไทยอย่างน้อย 3 เล่ม และหนังสือต าราภาษา  
อังกฤษอย่างน้อย 2 เล่ม 
  2.2  สารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม  
  2.3  บทความในวารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จุลสาร ที่เกี่ยวข้อง 
  2.4  เอกสารอัดส าเนา 
  2.5  การสัมภาษณ์ 
  2.6  เอกสารอ่ืน ๆ 

3. สารนิพนธ์ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย เชิงอรรถ และ 
บรรณานุกรม ให้ครบถ้วน 

4. การเขียนค าที่เป็นภาษาอังกฤษ จะต้องเขียนค าภาษาไทย และค าภาษาอังกฤษ 
ใหอ้ยู่ในวงเล็บก ากับ ตัวอย่างเช่น ฝึกงานภายนอก (Internship) เป็นต้น 

5. หากค าภาษาอังกฤษที่มีความหมายภาษาไทย ให้ใช้ค าภาษาไทย แล้ววงเล็บค า 
ภาษาอังกฤษก ากับ ไม่ให้เขียนแต่ภาษาอังกฤษด้วยค าภาษาไทยที่ทับศัพท์ ตัวอย่างเช่น ลิงก์ ที่ถูกต้อง
คือ ลิงก ์(Link) เป็นต้น 

6. การเขียนสารนิพนธ์ ควรเขียนเป็นแบบวิชาการ ห้ามใช้ค าที่เป็นภาษาพูด ภาษาแสลง 
หรือภาษาเฉพาะกลุ่ม  

7. นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อย่างน้อย 3 ครั้ง หรือมากกว่านี้ 
8. นักศึกษาควรอ่านคู่มือสารนิพนธ์ คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือ 

ประกอบการจัดท าสารนิพนธ์ 
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9. ก่อนเย็บเล่มส่งสารนิพนธ์ นักศึกษาต้องยื่นแบบฟอร์มตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ 
โดยได้รับการรับรองข้อมูลด้านเนื้อหาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ลงนามเรียบร้อยแล้ว และพิมพ์
สารนิพนธ์เป็นไฟล์ Word ให้เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและวิชาการตรวจรูปแบบก่อน เพ่ือความ
ถูกต้องตามหลักการเขียนสารนิพนธ์ และเมื่อผลการตรวจรูปแบบจากงานบริการการศึกษาฯ ให้ผ่าน 
นักศึกษาจึงสามารถเย็บเล่มส่งได้ 
 
5.2 ข้อควรปฏิบัติฝึกงานภายนอก 

 
 เมื่อนักศึกษาได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการและได้เข้าฝึกงานตามหน่วยงานนั้นๆ 
ให้นักศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 

1. การฝึกงานให้อยู่ในความดูแลของกรรมการภายนอก และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
2. นักศึกษาต้องลงเวลาการฝึกงานทุกครั้ง ในแบบฟอร์มที่คณะฯ จัดท าให้ 
3. นักศึกษาต้องไม่กระท าการใด ๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของคณะวารสาร 

ศาสตร์และสื่อสารมวลชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงานอย่างเคร่งครัด 
5. นักศึกษาควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
6. นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนที่ฝึกงานใหมโ่ดยไม่มีหลักฐานจากหน่วยงานเดิม ทั้งนี ้การ 

เปลี่ยนแปลงให้อยู่ ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และคณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 

7. เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน นักศึกษาต้องให้หน่วยงานประเมินผลการฝึกงาน และน าแบบ 
ประเมินผลพร้อมแบบฟอร์มลงเวลาฝึกงาน ไปยื่นที่งานบริการการศึกษาและวิชาการ  ชั้น 1 อาคาร
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต เพ่ือเป็นหลักฐานให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ประกอบการ
พิจารณาให้คะแนน 
 
5.3 ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ      
 

1. นักศึกษาควรวางแผนการเรียนรู้งานเอง และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
2. นักศึกษาควรให้ความสนใจในการบริหารงานของหน่วยงาน แต่ไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายกับ 

งานบริหารของหน่วยงาน 
3. นักศึกษาควรพัฒนาตนเองจากสิ่งที่เรียนรู้ กล้าคิด กล้าท า และกล้าตัดสินใจ 
4. นักศึกษาควรศึกษางานจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ให้อยู่ในขอบเขตที่สมควร 
5. นักศึกษาควรศึกษารายละเอียดในการปฏิบัติงานจากเอกสาร หรือรับฟังค าแนะน าจาก 

ผู้ดูแลการฝึกงาน และปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ 
6. นักศึกษาควรรู้จักติดตามงาน และใฝ่หาความรู้จากผู้รู้เสมอ 
7. เมื่อเกิดปัญหาในการท างาน นักศึกษาควรรู้จักไต่ถาม ค้นคว้าหาค าตอบ อย่าทิ้งปัญหา 

โดยไม่คิดจะแก้ไข 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

ขนาดอักษร 20 ตัวหนา 
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ค ำร้องฝึกงำน  (รูปแบบ 1) 
คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน 

 วันท่ี.................เดือน..................................พ.ศ................. 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือฝึกงาน 

เรียน  คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

 ข้าพเจ้า นาย  นางสาว............................................................................ เลขทะเบียน................................... 
นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี.............. กลุ่มวิชา............................................................. .คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
ที่อยู่ติดต่อ บ้านเลขท่ี...............................ซอย.....................ถนน.........................................ต าบล/แขวง..................................... 
อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์........................ ติดต่อสะดวก............................ 
E-mail ....................................................................................... ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ................................................................. 
มีความประสงค์ขอฝึกงาน ดังนี้ 

  ฝึกงานนับหน่วยกิต วิชา  วส.490  ครั้งท่ี........ (ขอครั้งที่ 2 ขึ้นไป ไม่ต้องแนบใบเกรด และให้ระบุเหตุผลเพิ่มเติม) 
  ฝึกงานไม่นับหน่วยกิต     ฝึกหาประสบการณ์                       

 ช่ือหน่วยงาน................................................................................................................. ........... ................................. 
ฝึกงานด้าน.....................................................................ช่ือหรือต าแหน่งผู้รับจดหมาย.................................................................... 
ระยะเวลาการฝึกงาน (โปรดระบุ) .......................................................................................  ฝึกงาน ภาค................../................... 
ที่อยู่หน่วยงาน ................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์....................................... 
เบอร์โทรศัพท์ ..................................................................Website : .............................................................................................. 

 ระบุเหตุผลประกอบการพิจารณา (กรณีขอครั้งที่ 2) ..................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบพระคุณยิ่ง 
    ขอแสดงความนับถือ 

                   ลงช่ือ.................................................................นักศกึษา 
 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่        ค ำสั่งคณบดี 
..........................................................................................  .................................................................................... 
..........................................................................................  .................................................................................... 
..........................................................................................  .................................................................................... 
..........................................................................................  .................................................................................... 
ควำมเห็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ  .................................................................................... 
..........................................................................................  .................................................................................... 
..........................................................................................  .................................................................................... 
..........................................................................................  .................................................................................... 
..........................................................................................  .................................................................................... 
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ค ำร้องฝึกงำน (รูปแบบ 2)  
คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน 

         วันท่ี................เดือน.......................................พ.ศ............... 

เรื่อง     แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ และหัวข้อสารนิพนธ ์ตามหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต 

เรียน    คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

 ข้าพเจ้า นาย  นางสาว ....................................................................................... เลขทะเบียน.............................................. 
นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี................ กลุ่มวิชา.................................................................................. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
ท่ีอยู่ติดต่อ บ้านเลขท่ี......................................ซอย......................................ถนน............................................ แขวง.......................................... 
เขต....................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณยี.์...........................โทรศพัท์ติดตอ่สะดวก........................................... 
E-mail ..................................................................................................... ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา......................................................................... 
 มีความประสงค์จดทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี ................./...................... ในลักษณะวิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
วส.490 ฝึกงานภายนอก ชื่อสถานประกอบการ บริษัท...............................................................................................................................  
ท่ีอยู่...................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์.......................................................................... เว็บไซต์...................................................................................................................... 
บริษัทรับเข้าฝึกงานด้าน/ฝ่าย............................................................................... ระยะเวลาฝึกงาน.................................................................. 
 สารนิพนธห์ัวข้อ เรื่อง......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
 ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ และผู้ควบคุมดูแลฝึกงานภายนอก ในวิชาดังน้ี 

  วส.490  (1) ...........................................................................   อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์     (ลงนาม ) .................................. 
            (2)  ..........................................................................  ผู้ควบคุมการฝึกงาน จากหน่วยงานภายนอก 

  วส.491 .................................................................................   อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์       (ลงนาม) ................................. 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
                  ขอแสดงความนับถือ 

                          (ลงนาม) ....................................................... นักศึกษา 
 

ควำมเห็น  หัวหน้ำกลุ่มวิชำ     ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 

ควำมเห็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ      ค ำสั่งคณบดี 
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 
 

 



32 
 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต       
วันที่                                
เรื่อง  ส่งคะแนน วิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก, วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง   

เรียน  คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

 ด้วย นาย น.ส. .……………………………………..……… เลขทะเบียน…….……............ 
กลุ่มวิชา……………………………….…….. จดทะเบียนในภาคเรียนที่ ................./..................... ลักษณะ 
วิชา  วส.490 ฝึกงานภายนอก   วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง และเขียนสารนิพนธ์หัวข้อ 
(ตรงตามเอกสารรายงานสารนิพนธ์) เรื่อง …………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โดยเสนอข้าพเจ้า อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 
……………………………………………………………… เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ บัดนี้ นักศึกษาได้
จัดท ารายงานสารนิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งหลักฐาน ดังนี้ 
 วส.490 ฝึกงานภายนอก สารนิพนธ์ 1 เล่ม CD 1 แผ่น, แบบประเมินและแบบลงเวลาฝึกงาน  
 วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง สารนิพนธ์ 1 เล่ม CD 1 แผ่น และผลงานผลิต คือ........................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..………..  
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาให้คะแนนนักศึกษาตามหลักฐานข้างต้น โดยระบุเป็นเกรด.............. 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิจักขอบคุณยิ่ง 
  
 

              (………………………………………..…………) 
                อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ ค าสั่งคณบดี 
เรียน  คณบดี  
        นักศึกษาได้จัดท ารายงานสารนิพนธ์ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอาจารย์ที่ปรึกษา 
สารนิพนธ์พิจารณาให้คะแนน โดยระบุ           
เป็นเกรด............................ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
  

            …………………………………..   ……/……..…../……. 
              (หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ) 

 

  

            .......................................   ……/…….….../……. 
           (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา) 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต       
วันที่                                
เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนเกรดไอ (I) วิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก, วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 

เรียน  คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

 ตามท่ีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้บันทึกเกรด I ของ นาย น.ส. 
.……………………………………..……… เลขทะเบียน…….……............ กลุ่มวิชา……………………………… 
ลักษณะวิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง ในภาค ……../…......… 
หัวข้อสารนิพนธ์ (ตรงตามเอกสารรายงานสารนิพนธ์) เรื่อง ……………………………………….…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โดยเสนอข้าพเจ้า อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย ์
……………………………………………………………………. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ นั้น 
 บัดนี้ นักศึกษาได้จัดท ารายงานสารนิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งหลักฐาน ดังนี้ 
 วส.490 ฝึกงานภายนอก สารนิพนธ์ 1 เล่ม CD 1 แผ่น, แบบประเมิน และแบบลงเวลาฝึกงาน  
 วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง สารนิพนธ์ 1 เล่ม CD 1 แผ่น และผลงานผลิต คือ........................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………....   
 ข้าพเจ้าได้พิจารณาให้คะแนนนักศึกษาตามหลักฐานดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติเปลี่ยน
เกรดไอ (I) เป็นเกรด....................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิจักขอบคุณยิ่ง 
 

              (………………………………………..…………) 
                อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ ค าสั่งคณบดี 

เรียน  คณบดี   

 นักศึกษาได้จัดท ารายงานสารนิพนธ์เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ได้
พิจารณาเปลี่ยนเกรดไอ (I) เป็นเกรด .................. 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
  
 …………………………………..   ……/……..…../…….  
              (หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ)  
  

 .......................................   ……/…….….../…….  
 (ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา)  
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 รับวันท่ี................................... ล ำดับที่..................  
(เฉพำะเจ้ำหน้ำที่) 

แบบฟอร์มตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. 

วันท่ี...............เดือน..........................................พ.ศ................. 
เรียน  หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำและวิชำกำร 

 ข้ำพเจ้ำ นำย/นำงสำว...........................................................................เลขทะเบียน............................................ 
กลุ่มวิชำ.................................................... จดทะเบียนวิชำ  วส.490  วส.491  ภำคเรียนที.่............../.................. 
ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของ...................................................................................อำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนพินธ์ หัวข้อเรื่อง
.............................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................  
มีควำมประสงคจ์ะตรวจรูปแบบสำรนิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบข้อมลูด้ำนเนื้อหำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ
สำรนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว  
ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์  
        ขอรับรองว่ำได้ตรวจสอบขอ้มูลด้ำนเนื้อหำ  
เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรให้ตรวจรูปแบบได ้    ลงช่ือ...................................................................(นักศึกษำ) 
    โทรศัพท์.............................................................. 
ลงช่ือ..............................................................................    E-mail ……………………………………………………... 
               (อำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์)  
............................................................................................................................................................................................. 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ด ำเนินกำรตรวจรูปแบบสำรนิพนธ์ โดยมีกำรแก้ไขเนื้อหำหลัก ๆ ดงันี้ 
 

ตรวจ
ครั้งที่ 

หน้ำปก หน้ำ
อนุมัติ 

กิตติกรรม 
ประกำศ 

สำรบัญ สำรบัญ
ตำรำง 

สำรบัญ
ภำพ 

บทที่ บรรณำ
นุกรม 

ภำค 
ผนวก 

          
          
          
          
          
          
          
          

ลงช่ือ.......................................(ผู้ตรวจ) 
นักศึกษำรับคืนเพื่อแก้ไข ลงช่ือ........................................... วันท่ี..................................  

**ใหน้ าทั้งต้นฉบับส่งตรวจ และฉบับที่แก้ไขมาตรวจเทียบกันทุกคร้ัง             (   ) ติดต่อนักศึกษำแล้ว 
............................................................................................................................................................................................ 
 
ผลการตรวจรูปแบบ   ผ่าน และเย็บเล่มส่งได้   ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ  
 
                                    นักศึกษาส่งสารนิพนธ์ พร้อม CD แล้ว เมื่อวันที่...................................... 




