
 การศึกษา วิชา วส.490 หรือ วส.491  

 วิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก หรอื วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปรญิญาวารสารศาสตรบณัฑิต นักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนวิชา วส.490    
หรือ วส.491จะต้องเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร โดยมีรายวิชา     
ตกค้างอยู่ไมเ่กิน 15 หน่วยกิต และต้องแจ้งความจ านงขอฝึกงานภายนอก หรือศึกษาเฉพาะเรื่อง 
ล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา ทีจ่ดทะเบียนเรียน โดยมีกระบวนการท าสารนิพนธ์ ดังนี ้

ขั้นตอนการยื่นค าร้อง  

  วิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก      
 

 วส.490 ฝึกงานภายนอก  หมายถงึ การที่นักศึกษาฝึกงานภายนอกตามหน่วยงาน      
ราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานวิชาชีพต่าง ๆ ในเรื่องที่สอดคล้องกับกลุ่ม   
วิชาเอกที่ศึกษา และเขียนสารนิพนธ ์โดยจะต้องฝึกงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ          
9 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 135 ช่ัวโมง หรือมากกว่า ตลอดภาคการศึกษา 
 การยื่นหนังสือฝึกงาน  นักศึกษาต้องยื่นค าร้องเพื่อขอหนังสือแนะน าตัวและส่งตัว      
ฝึกงานล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษาทีจ่ดทะเบียนเรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1   นักศึกษายื่นค าร้องขอหนังสือแนะน าตัว (ใช้ค าร้องรูปแบบ 1)  
1. ยื่นค าร้องพร้อมแนบใบเกรด (ล่าสดุ) และประมาณ 1 สัปดาห์ ใหน้ักศึกษาไป         

ติดต่อรับหนังสือแนะน าตัว และน าไปยื่นสถานประกอบด้วยตนเอง 
2. กรณีทีบ่ริษัทตอบปฏิเสธ ใหน้ักศึกษายื่นค าร้องเพื่อด าเนินการใหม่ พร้อมระบุ       

เหตุผลในการขอครั้งใหม ่โดยไมต่อ้งแนบใบเกรด 
 

ขั้นตอนที่ 2   เมื่อบริษัทตอบรบัฝึกงานแล้ว นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอหนังสือส่งตัว                
 (ค าร้องรูปแบบ 2) ก่อนยื่นค าร้องต้องผ่านกระบวนการ ดังนี ้

1. ก าหนดหัวข้อสารนิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเปลีย่นแปลงได้ในภายหลัง 
2. อาจารย์ทีป่รึกษาสารนิพนธ์ ลงนามรับรอง (เป็นอาจารย์ในกลุ่มวิชาเอกที่ศึกษาอยู่)  
3. ระบุช่ือกรรมการภายนอก ตามรายชื่อที่บริษัทก าหนดในแบบฟอร์มตอบรับฝึกงาน 
4. เมื่อยื่นค าร้องฝึกงานรูปแบบ 2 แล้ว ภายใน 1 สัปดาห์ ใหน้ักศึกษาไปติดต่อรับ      

หนังสือส่งตัว และน าไปยื่นบริษัทในวันแรก เพื่อเป็นการรายงานตัวเข้าฝึกงาน 

5. เมื่อนักศึกษาฝึกงานครบตามก าหนดระยะเวลาแล้ว นักศึกษาจะต้องน าแบบประเมินและ
ใบลงเวลาฝึกงาน กลับคืนคณะวารสารศาสตรฯ์ โดยยื่นให้เจ้าหน้าที ่ณ งานบริการ
การศึกษาและวิชาการ ช้ัน 1 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนยร์ังสิต 

 

วิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเร่ือง 
 

 วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง หมายถึง การที่นักศึกษาเลือกศึกษาหรือปฏิบัติงานในโครงการ
พิเศษเฉพาะด้านและเขียนสารนิพนธ์ หรือเลือกผลิตงาน พร้อมเขียนรายงานประกอบการผลิตงาน 
 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ภายใน 4 สัปดาห์แรก 
ของภาคการศึกษาที่จดทะเบียนเรยีน โดยปฏบิัติตามขั้นตอน ดังนี ้
1. ยื่นค าร้องฝึกงาน (รูปแบบ 2) พรอ้มแนบใบเกรด (ล่าสุด) ก่อนยื่นค าร้องต้องผ่านกระบวนการ 

ดังนี ้
 ใหก้ าหนดหัวข้อสารนิพนธ์ (นักศึกษาสามารถเปลีย่นแปลงได้ในภายหลัง) 
 ใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ลงนามรับรอง (อาจารย์ในกลุ่มวิชาเอกที่ศึกษาอยู่)  

2. ภายใน 1 สัปดาห์ ใหน้ักศึกษาไปติดต่อรับค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ ์
 

การเปลี่ยนหัวข้อสารนิพนธ ์
 

 เมื่อนักศึกษายื่นค าร้องรูปแบบ 2 ก าหนดหัวข้อสารนิพนธ์แล้ว และมีความจ าเป็นต้องเปลีย่น
หัวข้อสารนิพนธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับงานท่ีฝึก หรือศึกษาเฉพาะเรื่อง คณะวารสารศาสตร์ฯ จึง
อนุญาตใหน้ักศึกษาเปลี่ยนแปลงหวัข้อสารนิพนธใ์หม่ได้  ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษาสารนิพนธก์่อน โดยนักศกึษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี ้

1. นักศึกษาขออนุญาตอาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ด้วยวาจา (ไมต่้องเขียนค าร้อง)  
2. วันส่งสารนิพนธใ์หน้ักศึกษาเขยีนหัวข้อสารนิพนธ์ใหม่ในบันทึกข้อความส่งคะแนน   

สารนิพนธ์ (รอบท่ี 1) หรือเปลี่ยนคะแนนสารนิพนธ์ (รอบที่ 2 ช่วงติดเกรด I) พร้อม
เอกสารฝึกงานภายนอก หรือการศึกษาเฉพาะเรื่อง พร้อมชิ้นงานผลิต (ถ้ามี)  
ณ งานบริการการศึกษาฯ ช้ัน 1 อาคารคณะวารสารศาสตรฯ์ มธ. ศนูย์รังสิต 
 



ระยะเวลาการฝึกงาน 
 

 เมื่อนักศึกษาไมส่ามารถส่งสารนิพนธ์ทันตามก าหนดในภาคการศึกษาที่จดทะเบียน       
เรียน คณะวารสารศาสตรฯ์ จะบนัทึกเกรด I โดยอัตโนมตัิ มีก าหนด 00 วัน โดยเริ่มนับตั้งแต ่      
วันปิดภาคการศึกษา (บันทึกเกรด I เฉพาะภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรยีนที่ 2) กรณีที่นักศึกษา       
ถูกบันทึกเกรด I นักศึกษาต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทราบด้วยวาจา โดยไม่ต้อง        
ยื่นค าร้อง เมื่อนักศึกษาส่งสารนิพนธ์ภายในก าหนด 00 วัน คณะวารสารศาสตรฯ์ จะแก้ไข       
เกรด I เป็นเกรดตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์พิจารณาให้คะแนน 
 ทั้งนี้ ถ้านักศึกษาไม่ส่งสารนิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 00 วัน นักศึกษาจะไม่    
สามารถส าเร็จการศึกษาในปีการศกึษาที่จดทะเบียนเรียน และจะต้องจดทะเบียนใหม่ในภาค
การศึกษาถัดไป 
 

ก าหนดส่งสารนิพนธ ์ 
 

 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ก าหนดวันส่งสารนิพนธ์ ออกเป็น 2 รอบ           
ดังนี ้
 รอบท่ี 1  ก าหนดส่งในวันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่นักศึกษาจดทะเบียนเรียน              
(ภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน) 
 รอบท่ี 2  ก าหนดส่งภายใน 00 วัน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันปิดภาคการศึกษา                
(ช่วงบันทึกเกรด I เฉพาะภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ยกเว้นภาคฤดูร้อน)  

 ทั้งนี้ ก่อนเย็บเล่มสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาควรส่งให้งานบริการการศึกษา         
และวิชาการ ตรวจความถูกต้องก่อน เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาโดยตรง 
 

การเย็บเล่ม และจ านวนส่งสารนพินธ์   
 

 รูปแบบการเย็บเล่มสารนิพนธ์ ใหเ้ป็นแบบเย็บเล่มติดสันสีเดียวกับปก ไม่จ ากัดส ี
แต่ให้ท าสีเดียวกันทั้ง 2 เล่ม 

 ส่งสารนิพนธ์ จ านวน 2 เลม่ (ตัวจริง 1 เล่ม ส าเนา 1 เล่ม)  
หมายเหตุ วส.491 ถ้ามีผลงานผลติ เช่น หนังสั้น ให้ส่ง DVD หรือ CD เพิ่มจ านวน 2 ชุด 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ตารางเวลาฝึกงาน และก าหนดวันส่งสารนิพนธ ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ข้อก าหนด ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคฤดูร้อน  
 วันเปิดภาคการศึกษา 15 สิงหาคม 2559 23 มกราคม 2560 19 มิ.ย. 60 
 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา 3 ธันวาคม 2559 20 พฤษภาคม 2560 20 ก.ค. 60 
ก าหนดวันตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ 3 ต.ค. – 18 พ.ย. 59 20 มี.ค. – 5 พ.ค. 60 3 – 21 ก.ค. 60 
ก าหนดส่งสารนิพนธ์ (รอบท่ี 1) ส. 3 ธันวาคม 2559 ส. 20 พฤษภาคม 2560 ศ. 28 ก.ค. 60 
 ระยะเวลาบันทึกเกรด I (80 วัน) 4 ธ.ค. 59 – 21 ก.พ. 60 21 พ.ค.60 – 0 ส.ค. 60 - 
ก าหนดวันตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ 19 ธ.ค. 59 – 3 ก.พ. 60 1 มิ.ย. – 21 ก.ค. 60 - 
ก าหนดส่งสารนิพนธ์ (ครั้งที่ 2) อ. 21 กุมภาพันธ์ 2560 อ. 8 สิงหาคม 2560 - 
หมายเหต ุ :  ภาคฤดูร้อนไม่บันทึกเกรด I เนื่องจากช่วงเวลาการฝึกงานน้อยกว่า ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรยีนที่ 2 

งานบริการการศึกษาและวิชาการ 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. ศูนย์รังสิต 


