
 การศึกษา วิชา วส.490 และ วส.491  

 วิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก และ วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวารสารศาสตรบณัฑิต นักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนวิชา วส.490 หรือ 
วส.491จะต้องเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร โดยมีรายวิชาตกค้างอยู่
ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และต้องแจ้งความจํานงขอฝึกงานภายนอก หรือศึกษาเฉพาะเรื่อง ล่วงหน้า     
1 ภาคการศึกษา ที่จดทะเบียนเรียน  

ขั้นตอนดําเนนิการยื่นคาํร้อง  

  วิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก      
 

 วส.490 ฝึกงานภายนอก  หมายถึง การที่นักศึกษาฝึกงานภายนอกตามหน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานวิชาชีพต่าง ๆ ในเรื่องที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาเอกที่ศึกษา 
และเขียนสารนิพนธ์ โดยต้องมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 9 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นไม่
น้อยกว่า 135 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา 
 การยื่นหนังสือฝึกงาน  นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอฝึกงาน ล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษาที่จด
ทะเบียนเรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1   นักศึกษายื่นคําร้องขอหนังสือแนะนําตัว (ใช้คําร้องรูปแบบ 1)  

1. ยื่นคําร้องพร้อมแนบใบเกรด ภายใน 1 สัปดาห์โดยประมาณ นักศึกษาไปรับหนังสือ
แนะนําตัว และนําไปยื่นสถานประกอบด้วยตนเอง 

2. กรณีที่บริษัทตอบปฏิเสธ ให้นักศึกษายื่นคําร้องเพื่อดําเนินการใหม่ พร้อมระบุเหตุผลใน
การขอครั้งใหม่ โดยไม่ต้องแนบใบเกรด 

ขั้นตอนที่ 2   บริษัทตอบรับฝึกงานแล้ว ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอหนังสือส่งตัว (คําร้องรูปแบบ 2)  
 ก่อนยื่นคําร้องต้องผ่านกระบวนการ ดังนี้ 

1. ให้กําหนดหัวข้อสารนิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 
2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ลงนามรับรอง (เป็นอาจารย์ในกลุ่มวิชาเอกที่ศึกษาอยู่)  
3. ให้ระบุชื่อกรรมการภายนอก ตามรายชื่อที่บริษัทกําหนดให้ในแบบตอบรับฝึกงาน 
4. เมื่อยื่นคําร้องรูปแบบ 2 แล้ว ภายใน 1 สัปดาห์โดยประมาณ ให้นักศึกษาไปรับหนังสือ  

ส่งตัว และนําไปยื่นบริษัทในวันแรกของการฝึกงาน เพื่อเป็นการรายงานตัวเข้าฝึกงาน 

5. เมื่อนักศึกษาฝึกงานครบตามกําหนดระยะเวลาแล้ว นักศึกษาจะต้องนําแบบประเมินและ
ใบลงเวลาฝึกงาน กลับคืนคณะวารสารศาสตร์ฯ โดยยื่นให้เจ้าหน้าที่ ณ งานบริการ
การศึกษาและวิชาการ ชั้น 1 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ ศูนย์รังสิต 

        หมายเหตุ  การให้คะแนนสารนิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ จะพิจารณาให้คะแนนจาก 
1. ประเมินผลการฝึกงานจากสถานประกอบการ (แบบประเมินของคณะฯ) 
2. นักศึกษาฝึกงานครบตามระยะเวลาที่กําหนด (แบบลงเวลาฝึกงานของคณะฯ) 

 

วิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
 

 วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง หมายถึงการที่นักศึกษาเลือกศึกษา หรือปฏิบัติงานในโครงการ
พิเศษเฉพาะด้านและเขียนสารนิพนธ์ หรือเลือกผลิตงาน พร้อมเขียนรายงานประกอบการผลิตงาน 
 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ภายใน 4 สัปดาห์แรก 
ของภาคการศึกษาที่จดทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ยื่นคําร้องพร้อมแนบใบเกรด (ใช้คําร้องรูปแบบ 2) ก่อนยื่นคําร้องต้องผ่านกระบวนการ ดังนี้ 

 ให้กําหนดหัวข้อสารนิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 
 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ลงนามรับรอง (อาจารย์ในกลุ่มวิชาเอกที่ศึกษาอยู่)  

2. ภายใน 1 สัปดาห์โดยประมาณ นักศึกษาไปรับคาํสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 

การเปลี่ยนหัวข้อสารนิพนธ์ 
 

 เมื่อนักศึกษายื่นคําร้องรูปแบบ 2 กําหนดหัวข้อสารนิพนธ์แล้ว และมีความจําเป็นต้องเปลี่ยน
หัวข้อสารนิพนธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับงานที่ฝึก หรือศึกษาเฉพาะเรื่อง คณะวารสารศาสตร์ฯ จึง
อนุญาตให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงหัวข้อสารนิพนธ์ใหม่ได้  ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ก่อน โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาขออนุญาตอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ด้วยวาจา (ไม่ต้องเขียนคําร้อง)  
2. ในวันที่ส่งสารนิพนธ์นักศึกษาต้องเขียนหัวข้อสารนิพนธ์ใหม่ในบันทึกส่งคะแนน กรณี

นักศึกษาส่งสารนิพนธ์ทันกําหนดรอบที่ 1 แต่สําหรับกรณีนักศึกษาติดเกรด I ให้ใช้
บันทึกขอเปลี่ยนคะแนน และยื่นที่งานบริการการศึกษาฯ ชั้น 1 อาคารคณะวารสาร
ศาสตร์ฯ ศูนย์รังสิต 



 การเย็บเล่ม และจํานวนส่งสารนิพนธ์   
 

 รูปแบบการเย็บเล่มสารนิพนธ์ ให้เป็นแบบเย็บเล่มติดสันสีเดียวกับปก ไม่จํากัดสีแต่
ให้ทําสีเดียวกันทั้ง 2 เล่ม 

 ส่งสารนิพนธ์ จํานวน 2 เล่ม (ตัวจริง 1 เล่ม สําเนา 1 เล่ม)  
หมายเหตุ วส.491 ถ้ามีผลงานผลิต เช่น หนังสั้น ให้ส่ง DVD หรือ CD เพิ่มจํานวน 2 แผ่น 

ระยะเวลาการฝึกงาน 
 

1. การฝึกงาน แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน 1 
2. ระยะเวลากําหนดส่งสารนิพนธ์ แบ่งเป็น 2 รอบ คือ 
 รอบที่ 1 ภายในเวลาของภาคการศึกษานั้น ๆ 
 รอบที่ 2 ภายใน 80 วัน (บันทึกเกรด “I”) คือ นับจากวันสุดท้ายของวันปิดภาคการศึกษา 
3. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ทันตามกําหนด คณะวารสารศาสตร์ฯ จะบันทึกเกรด I 

โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อเกรดของนักศึกษา และเมื่อนักศึกษาส่งสารนพินธ์เรียบร้อย
แล้ว คณะจะเปลี่ยนเกรด I เป็นเกรดใหม่ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์พิจารณาให้คะแนน 

4. ระยะเวลาการบันทึกเกรด I มีกําหนด 80 วัน โดยเริ่มนับต่อจากวันสุดท้ายของวันปิดภาคการ 
ศึกษา (บันทึกเกรด I เฉพาะภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เท่านั้น) กรณีที่นักศึกษาถูกบันทึก
เกรด I นักศึกษาจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทราบด้วยวาจา โดยไม่ต้องยื่นคําร้อง        

5. นักศึกษาที่ไม่ส่งสารนิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม ข้อ 4 นักศึกษาจะไม่สามารถสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ 

 

 ตารางเวลาฝึกงาน และกําหนดวันส่งสารนิพนธ์  
ปีการศึกษา 2558 

ข้อกําหนด ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน 1 
 วันเปิดภาคการศึกษา 17 สิงหาคม 2558 18 มกราคม 2559 20 มิ.ย. 59 

 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา 5 ธันวาคม 2558 14 พฤษภาคม 2559 28 ก.ค. 59 

 กําหนดส่งสารนิพนธ ์(รอบที่ 1) ส. 5 ธันวาคม 2558 ส. 14 พฤษภาคม 2559 ศ. 29 ก.ค. 59 

 ระยะเวลาบันทึกเกรด I (80 วัน) 6 ธ.ค. 58 – 23 ก.พ. 59 15 พ.ค.59 – 2 ส.ค. 59 - 

 กําหนดส่งสารนิพนธ ์(ครั้งที่ 2) อ. 23 กุมภาพันธ ์2559 อ. 2 สิงหาคม 2559 - 
หมายเหตุ  :  ภาคฤดูร้อนไม่บันทึกเกรด I เนื่องจากช่วงเวลาการฝึกงานน้อยกว่า ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการการศึกษาและวิชาการ 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


