
คูมือการเขียนสารนิพนธ 

และขั้นตอนการย่ืนคํารอง 

วิชา วส.490 ฝกงานภายนอก และ วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง

จัดทําโดย งานบริการการศึกษาและวิชาการ

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน



คํานํา 
 

 การทําสารนิพนธเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร “วารสารศาสตรบัณฑิต” และ
เปนวิชาท่ีนักศึกษาทุกคนจะตองผานกอนสําเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาอาจมองวาการทําสารนิพนธเปนเพียงวิชาหนึ่ง ซ่ึงไมแตกตางไปจากวิชาอ่ืน ๆ 
ท่ีไดศึกษาเลาเรียนมา แตแทท่ีจริงแลวการทําสารนิพนธมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จใน
อนาคตของนักศึกษา เพราะการทําสารนิพนธประกอบดวย 2 สวน สวนแรก คือ ฝกงานในวงการ
วิชาชีพท่ีนักศึกษาสนใจ และสวนท่ีสอง คือ การนําเอาประสบการณจากการฝกงานนัน้มารวบรวม
เรียบเรียง และเปรียบเทียบกับวิชาการท่ีเคยศึกษามาตลอดระยะเวลาของการศึกษา 
 ท้ังสองสวนนี้ชวยใหนักศึกษาไดมีประสบการณการทํางานในวิชาชีพ ทบทวนความรู    
ฝกคิด คนควา วิเคราะหปญหาและเขียนรายงานอยางถูกวิธี ยิ่งไปกวานั้น การทําสารนิพนธยังเปด
โอกาสใหแกนักศึกษาไดประเมินตนเองและปรับปรุงตัวใหสามารถเขาสูชีวิตการทํางานในโลกท่ีเปน
จริงได และท่ีสําคัญนักศึกษาจะไดพิสูจนความสามารถของตนเองจนเปนท่ีประจักษแกหนวยงานท่ีไป
ฝกงาน และอาจไดงานทําทันทีอีกดวย 
 จึงกลาวไดวาการทําสารนิพนธเปรียบเสมือนตัวจักรสําคัญท่ีเชื่อมตอระหวางโลกของการ
เรียนในหองเรยีน กับโลกท่ีเปนจริงท่ีนักศึกษาจะตองเผชิญอยางหลีกเลี่ยงไมไดในอนาคต ดวยเหตุนี้
การเตรียมตัวทําสารนิพนธจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะในสภาวการณเศรษฐกิจสังคมในปจจุบัน 
 งานบริการการศึกษาและวิชาการ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน รูสึกยินดี
อยางยิ่งท่ีไดมีสวนเสริมสรางใหนักศึกษาซ่ึงเปนผลผลิตท่ีมีคุณคาของคณะวารสารศาสตรฯ มีความ
พรอมสําหรับการนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวานักศึกษาทุกคนจะประสบความสาํเร็จในการดําเนินชีวิต 
ท้ังดานวิชาชีพและสวนตัวอยางแนนอน 
 
 

 งานบริการการศึกษาและวิชาการ 
 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

      

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางวิชา วส.490 หรือ วส.491 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือเทียบเทา 

วส.490 ฝกงานภายนอก 
JC490 Internship 

ในภาคสุดทาย เมื่อนักศึกษาไดศึกษาวิชาตาง ๆ 
จนครบหลักสูตร โดยมีวิชาตกคางอยูไมเกิน 15 หนวยกิต 
นักศึกษาจะตองออกไปฝกงานภายนอกตามสถาบัน หรือ
หนวยงานวิชาชีพตาง ๆ ท่ีตนเลือกตามความสนใจและ
สอดคลองกับกลุมวิชาท่ีศึกษา โดยอยูในความควบคุมและ
ประเมินผลของกลุมวิชาท่ีตนศึกษารวมกับสถาบันหรือ
หนวยงานภายนอก  ท้ังน้ี มีระยะเวลาการฝกงานไมนอย
กวา 135 ช่ัวโมง หรือไมนอยกวา 9 สปัดาห 

ภายหลังจากการฝกงานภายนอก ศึกษาจะตอง
เสนอรายงานตอกรรมการของกลุมวิชาหรืออาจารยท่ี
รับผิดชอบ  อน่ึง นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชา วส.491 
การศึกษาเฉพาะเรื่อง (Special Projects) แทนการ
ฝกงานภายนอกได 

วส.491 การศึกษาเฉพาะเร่ือง 
JC491 Special Project 

วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากผูสอน 

เปนวิชาท่ีกําหนดใหนักศึกษาเลือกศึกษาและ
หรือปฏิบัติงานโครงการพิเศษเฉพาะดานตามความสนใจ 
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นโยบายการทําสารนิพนธ 
 
 ตามหลักสูตรการศึกษาปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต กําหนดใหมีฝกงานภายนอก หรือ
การศึกษาเฉพาะเรื่อง เพ่ือทําสารนิพนธในภาคสุดทายท่ีจะสําเร็จการศึกษา 
 การฝกงานเพ่ือทําสารนิพนธเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดไปรวมงานกับวงการวิชาชีพ
ภายนอก จะไดมีโอกาสเรียนรูเพ่ิมเติม และมีประสบการณจากวงการวิชาชีพโดยตรง เปนการทบทวน
ความรู ทดสอบความสามารถของตัวนักศึกษาเอง และเปรียบเทียบไดวาความรูท่ีไดในชั้นเรียนกับ
ความรูท่ีไดจากวงการวิชาชีพแตกตางกันอยางไร นําไปใชใหเปนประโยชนตอกันไดมากนอยเพียงใด 
และยังสามารถปรับตัว ปรับแนวความคิด ไดกอนท่ีจะออกไปสูวงการวิชาชีพอยางแทจริง 
 ในการทําสารนิพนธ นักศึกษาจะไดฝกการคิด ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล วิเคราะห 
แกไขปญหา และเขียนรายงานออกมาเปนระบบ โดยอาจใชวิธีวิจัยเขามาชวยในการคนควาของ
ตนเอง และภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
 การท่ีนักศึกษาเขาใจวิธีการศึกษาปญหาวิเคราะหและเขียนรายงานไดดวยตนเองนี้ เทากับ
เปนการฝกหัดดานการเขียนวิจัยคนควาพ้ืนฐาน ซ่ึงจะเปนประโยชนแกตัวนักศึกษาเปนอยางมากใน
การทํางาน และการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 นอกจากนี้ ในการฝกงานนักศึกษาจะมีโอกาสสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางวงการวิชาการ 
และวงการวิชาชีพ นักศึกษาก็จะเกิดทัศนคติท่ีกวางขวางตอการประกอบอาชีพในกลุมวิชาการท่ีได
ศึกษามา 
 
จุดมุงหมายของสารนิพนธ 
 

1. เพ่ือใหนักศึกษารูจักศึกษาสิ่งท่ีไดไปพบเห็น นับตั้งแตวิธีการไปจนถึงปญหา และ   
อุปสรรค เพ่ือนํามาคิดอยางเปนระบบ 

2. เพ่ือใหนักศึกษานําความรูท่ีไดเรียนมาแลวท้ังหมดมาใชประกอบในการวิเคราะห
ปญหา รวมท้ังศึกษาคนควาเพ่ิมเติมในกรณีจําเปน 

3. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขียนรายงานสิ่งท่ีไดพบเห็น ประกอบกับแนวคิดและ
วิเคราะห ในลักษณะท่ีจะแสดงใหเห็นวานักศึกษาไดรับประสบการณจากสิ่งท่ีได  
พบเห็น หรือสิ่งท่ีไดทําดวยตนเองขณะฝกงาน 

 
ขอบเขตของสารนิพนธ 
 
 เปนการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในวงการวิชาชีพท่ีนักศึกษาไปฝกงาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
มีความรูเพ่ิมเติม รูจักคิด และวิเคราะหปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยใชความรูพ้ืนฐานจากท่ีไดเรียน
มาแลวเปนแนวทาง 
 ใหเนนสิ่งท่ีไดจากการฝกงานเปนหลัก และอาจอาศัยการคนควาเพ่ิมเติมจากเอกสารหรือ
อ่ืน ๆ เปนสวนประกอบ 
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กระบวนการทําสารนิพนธ 
วิชา วส.490 ฝกงานภายนอก หรือ วส.491 การศึกษาเฉพาะเร่ือง  

 
 วิชา วส.490 ฝกงานภายนอก หรือ วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง เปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต นักศึกษาท่ีจดทะเบียนเรียนวิชา วส.490 หรือ วส.491
จะตองเปนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร โดยมีรายวิชาตกคางอยูไมเกิน 
15 หนวยกิต และตองแจงความจํานงขอฝกงานภายนอก หรือศึกษาเฉพาะเรื่อง ลวงหนา 1 ภาคการ 
ศึกษา ท่ีจดทะเบียนเรียน โดยมีกระบวนการทําสารนิพนธ ดังนี้ 
 
วิชา วส.490 ฝกงานภายนอก      

 
 วส.490 ฝกงานภายนอก  หมายถึง การท่ีนักศึกษาฝกงานภายนอกตามหนวยงานราชการ 
หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานวิชาชีพตาง ๆ ในเรื่องท่ีสอดคลองกับกลุมวิชาเอกท่ีศึกษา 
และเขียนสารนิพนธ โดยจะ ตองฝกงานเปนระยะเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ 9 ชั่วโมง รวมท้ังสิ้นไม
นอยกวา 135 ชั่วโมง หรือมากกวานี้ ตลอดภาคการศึกษา 
 การยื่นหนังสือฝกงาน  นักศึกษาตองยื่นคํารองเพ่ือขอหนังสือแนะนําตัวและสงตัวฝกงาน 
ลวงหนา 1 ภาคการศึกษาท่ีจดทะเบียนเรียน โดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 
ข้ันตอนท่ี 1   นักศึกษายื่นคํารองขอหนังสือแนะนําตัว (ใชคํารองรูปแบบ 1)  

1. ยื่นคํารองพรอมแนบใบเกรด (ลาสุด) และประมาณ 1 สัปดาห ใหนักศึกษาไปติดตอ
รับหนังสือแนะนําตัว และนําไปยื่นสถานประกอบการดวยตนเอง 

2. กรณีท่ีบริษัทตอบปฏิเสธ ใหนักศึกษายื่นคํารองเพ่ือดําเนินการใหม พรอมระบุ
เหตุผลในการขอครั้งใหม โดยไมตองแนบใบเกรด 

 
ข้ันตอนท่ี 2   บริษัทตอบรับฝกงานแลว ใหนักศึกษายื่นคํารองขอหนังสือสงตัว (คํารองรูปแบบ 2)  
 กอนยื่นคํารองตองผานกระบวนการ ตามขอ 1-3 กอน ดังนี้ 

1. กําหนดหัวขอสารนิพนธ ซ่ึงนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง 
2. อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ลงนามรับรอง (เปนอาจารยในกลุมวิชาเอกท่ีศึกษาอยู)  
3. ระบุชื่อกรรมการภายนอก ตามรายชื่อท่ีบริษัทกําหนดในแบบฟอรมตอบรับฝกงาน 
4. เม่ือยื่นคํารองฝกงานรูปแบบ 2 แลว ภายใน 1 สัปดาห ใหนักศึกษาไปติดตอรับ

หนังสือสงตัว และนําไปยื่นบริษัทในวันแรกของการฝกงาน เพ่ือเปนการรายงานตัว
เขาฝกงาน 

5. เม่ือนักศึกษาฝกงานครบตามกําหนดระยะเวลาแลว นักศึกษาจะตองนําแบบฟอรม
ประเมินและใบลงเวลาฝกงาน กลับคืนคณะวารสารศาสตรฯ โดยยื่นใหเจาหนาท่ี  
ณ งานบริการการศึกษาและวิชาการ ชั้น 1 อาคารคณะวารสารศาสตรฯ ศูนยรังสิต 
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วิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 

 
 วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง หมายถึง การท่ีนักศึกษาเลือกศึกษา หรือปฏิบัติงานใน
โครงการพิเศษเฉพาะดานและเขียนสารนิพนธ หรือเลือกผลิตงาน พรอมเขียนรายงานประกอบการ
ผลิตงาน 
 ท้ังนี้ นักศึกษาตองยื่นคํารองขอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ภายใน 4 สัปดาหแรก 
ของภาคการศึกษาท่ีจดทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ยื่นคํารองฝกงาน (รูปแบบ 2) พรอมแนบใบเกรด (ลาสุด) กอนยื่นคํารองตองผานกระบวนการ 

ดังนี้ 
 ใหกําหนดหัวขอสารนิพนธ (นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง) 
 ใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ลงนามรับรอง (อาจารยในกลุมวิชาเอกท่ีศึกษาอยู)  

2. ภายใน 1 สัปดาห ใหนักศึกษาไปติดตอรับคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
 

ภาคการศึกษาวิชา วส.490 หรือ วส.491 

 
 การศึกษาวิชา วส.490 ฝกงานภายนอก หรือ วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง แบงออกเปน 
3 ภาคการศึกษา คือ 

- ภาคเรียนท่ี 1 ประมาณ เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
- ภาคเรียนท่ี 2 ประมาณ เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
- ภาคฤดูรอน   ประมาณ เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 

 

การเปล่ียนหัวขอสารนิพนธ 

 
 เม่ือนักศึกษายื่นคํารองรูปแบบ 2 กําหนดหัวขอสารนิพนธแลว และมีความจําเปนตอง
เปลี่ยนหัวขอสารนิพนธ เพ่ือใหสอดคลองกับงานท่ีฝก หรือศึกษาเฉพาะเรื่อง คณะวารสารศาสตรฯ 
จึงอนุญาตใหนักศึกษาเปลี่ยนแปลงหัวขอสารนิพนธใหมได  ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธกอน โดยนักศึกษาจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. นักศึกษาขออนุญาตอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธดวยวาจา (ไมตองเขียนคํารอง)  
2. วันสงสารนิพนธใหนักศึกษาเขียนหัวขอสารนิพนธใหมในบันทึกขอความสงคะแนน 

สารนิพนธ (รอบท่ี 1) หรือเปลี่ยนคะแนนสารนิพนธ (รอบท่ี 2 ชวงติดเกรด I) พรอม
เอกสารฝกงานภายนอก หรือการศึกษาเฉพาะเรื่อง พรอมชิ้นงานผลิต (ถามี) ท่ีงาน
บริการการศึกษาฯ ชั้น 1 อาคารคณะวารสารศาสตรฯ ศูนยรังสิต 
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กําหนดสงสารนิพนธ 

 
คณะวารสารศาสตรฯ กําหนดวันสงสารนิพนธ ออกเปน 2 รอบ ไดแก 
 รอบท่ี 1 กําหนดสงในวันปดภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาจดทะเบียน (ภาค 1, ภาค 2 และ
ภาคฤดูรอน) 
 รอบท่ี 2 กําหนดสงภายใน 80 วัน (บันทึกเกรด I) โดยเริ่มนับตอจากวันปดภาคการศึกษา 
(เฉพาะภาค 1 และ ภาค 2 สวนภาคฤดูรอนไมมีบันทึกเกรด I) 
 ท้ังนี้ กอนจัดทําเลมสารนิพนธฉบับสมบรูณ นักศึกษาควรสงใหงานบริการการศึกษาและ
วิชาการ ตรวจความถูกตองกอน (ดูขอปฏิบัติกอนสงสารนิพนธ หนา 6) 
 
ระยะเวลาติดเกรด I 
 
 เม่ือนักศึกษาไมสามารถสงสารนิพนธทันตามกําหนดในภาคการศึกษาท่ีจดทะเบียนเรียน 
คณะวารสารศาสตรฯ จะบันทึกเกรด I โดยอัตโนมัติ มีกําหนด 80 วัน โดยเริ่มนับตอจากวันสุดทาย
ของวันปดภาคการศึกษา (บันทึกเกรด I เฉพาะภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 เทานั้น) กรณีท่ี
นักศึกษาถูกบันทึกเกรด I นักศึกษาจะตองแจงใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธทราบดวยวาจา โดยไม
ตองยื่นคํารอง และเม่ือนักศึกษาสงสารนิพนธภายในกําหนด 80 วัน คณะฯ จะแกไขเกรด I เปนเกรด
ตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธพิจารณาใหคะแนน 
 ท้ังนี้ ถานักศึกษาไมสงสารนิพนธภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 80 วัน นักศึกษาจะไม
สามารถสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีจดทะเบียน และจะตองจดทะเบียนใหมในภาคถัดไป 

 

การเย็บเลม และจํานวนสงสารนิพนธ   

 

♦ รูปแบบการเย็บเลมสารนิพนธ ใหเปนแบบเย็บเลมติดสันสีเดียวกับปก ไมจํากัดสี                  
แตใหทําสีเดียวกันท้ัง 2 เลม 

♦ สงสารนิพนธ จํานวน 2 เลม (ตัวจริง 1 เลม สําเนา 1 เลม)  

หมายเหตุ วส.491 ถามีผลงานผลิต เชน หนังสั้น ใหสง DVD หรือ CD เพ่ิมจํานวน 2 แผน 
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ขอปฏิบัติกอนสงสารนิพนธ 
 
 เม่ือสารนิพนธของนักศึกษาผานการตรวจสอบขอมูลและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ
พิจารณาใหผานแลว  ดังนั้น เพ่ือความถูกตองของรูปแบบสารนิพนธ ไดแก ระยะก้ันหนากระดาษ 
ขนาดตัวอักษรท่ีพิมพ การจัดเรียงลําดับเนื้อหาในเลม ตัวคําผิด เปนตน  คณะวารสารศาสตรฯ จึง
กําหนดขอปฏิบัติใหนักศึกษากอนเย็บเลมสารนิพนธ ตองนําสารนิพนธใหงานบริการการศึกษาและ
วิชาการตรวจความถูกตอง และเห็นควรใหผาน นักศึกษาจึงสามารถเย็บเลมสงสารนิพนธได  
 ข้ันตอนในการตรวจความถูกตองท่ีนักศึกษาควรทราบ เพ่ือเปนการลดปญหาท่ีนักศึกษาจะ
ไมตองแกไขสารนิพนธหลายรอบ ท้ังประหยัดคาใชจายและเวลา ขอมูลตรวจความถูกตอง ไดแก 

1. ขนาดตัวอักษรท่ีพิมพ และการเวนท่ีวางขอบหนากระดาษ (ดูตัวอยางหนา 19) 
2. หนาปก นักศึกษาพิมพผิดเสมอ ไดแก ชื่อหลักสูตร, กลุมวิชา, ป พ.ศ. ท่ีพิมพ         

(ดูตัวอยางหนา 20) 
3. หนาอนุมัติ จุดท่ีผิด ไดแก กลุมวิชา, เวนระยะการจัดวางชื่อผูลงนาม (ดูตัวอยางหนา 

21-22) 
4. หนากิตติกรรมประกาศ ผูเขียนควรใชขอความสุภาพเปนภาษาทางวิชาการ เชน กลาว

ขอบคุณผูชวยเหลือและใหความรวมมือในการคนควาเพ่ือเขียนสารนิพนธจนสําเร็จ
เปนรูปเลม 

5. หนาสารบัญ ตรวจการจัดวางลําดับเนื้อหา การจัดวางตําแหนงของเลขหนา           
(ดูตัวอยางหนา 23) 

6. สวนเนื้อเรื่องของแตละบท ตรวจความถูกตองในการวางตําแหนงของบท การเวน
ระยะหางหัวขอในบท การจัดเรียงลําดับขอ การจัดเรียงตาราง/ภาพประกอบ (ถามี) 

7. หนาบรรณานุกรม ตรวจการจัดเรียงเอกสาร ถามีรายการอางอิงจํานวนมากใหแยก
ประเภท โดยเรียงตามลําดับตัวอักษร ชื่อผูแตงหรือชื่อเรื่อง 

8. หนาภาคผนวก ตรวจลําดับเลขหนา ถามีภาคผนวกมากกวา 1 ภาค ใหแยกเปน 
ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข และใสเลขหนาตอจากหนาบรรณานุกรม (หนาข้ัน
ภาคผนวกไมตองใสเลขหนา) 

9. งานบริการการศึกษาและวิชาการ ขอสงวนวันตรวจสารนิพนธ 10 วัน กอนกําหนดสง
สารนิพนธ รอบ 2 ในชวงบันทึกเกรด I เนื่องจากเปนชวงเวลาสุดทายในการสงเกรด
สารนิพนธใหสํานักทะเบียนและประมวลผล 
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การเลือกหัวขอในการทําสารนิพนธ 
 

 การทําสารนิพนธของนักศึกษาควรจะเปนสิ่งท่ีแสดงความสามารถในเชิงวิเคราะห ไมใช
ความสามารถในการปะติดปะตอสิ่งท่ีตนเองไดอานมาจากท่ีตาง ๆ เทานั้น เพราะฉะนั้นหัวขอสาร
นิพนธจึงควรเปนหัวขอท่ีมีประเด็นปญหาท่ีจะใหนักศึกษาไดนําเอาความรูทางทฤษฎีมาวิเคราะหการ
ประพฤติการปฏิบัติท่ีบุคคลในวิชาชีพกําลังปฏิบัติอยูตามสถานท่ีท่ีนักศึกษาไปฝกงาน 
 เนื่องจากสารนิพนธมีความเก่ียวพันกับการฝกงานของนักศึกษา  ดังนั้น นักศึกษาควรจะ
เลือกทําหัวขอสารนิพนธท่ีเก่ียวของกับการฝกงานของตนเองโดยตรง ถึงแมจะไมใชเปนรายงานการ
ฝกงานโดยตรง แตประเด็นท่ีนักศึกษาจะนํามาเขียนวิเคราะหนั้น นาจะมีพ้ืนฐานท่ีไดมาจากการ
ฝกงาน 
 กอนนักศึกษาจะกําหนดหัวขอสารนิพนธควรพิจารณาดวยวาหัวขอท่ีจะเขียนนั้นมีโอกาส
ไดเรียนรูจากสถานท่ีฝกงานท่ีเพียงพอตอการรวบรวมเนื้อหาสาระมาวิเคราะหไดหรือไม และเอกสาร 
อางอิงในแงของงานวิจัยเกา ๆ ตําราและเอกสารในสํานักงานมีเพียงพอใหคนควารวบรวมขอเท็จจริง
ท่ีจะเปนขอมูลในการวิเคราะหของนักศึกษาหรือไม 
 เพ่ือใหสารนิพนธของนักศึกษามีคุณคาในการเพ่ิมพูนเนื้อหาวิชาการใหแกกลุมวิชาของ
ตน นักศึกษาควรจะเขาสํารวจสารนิพนธท่ีมีอยูในหองสมุดของคณะฯ หรือหองสมุดของมหาวิทยาลัย 
เชน หองสมุดปรีดี พนมยงค หรือหองสมุดปวย อ้ึงภากรณ  เพ่ือหลีกเลี่ยงการทําหัวขอท่ีซํ้ากับท่ีเคย
ทําไว เพราะไมเชนนั้นสารนิพนธของนักศึกษาจะไมเสริมสรางความกาวหนาทางวิชาการแตอยางใด 
วิธีหนึ่งท่ีจะทําใหหัวขอสารนิพนธไมซํ้าแบบใครก็คือ การตั้งหัวขอท่ีแคบและเจาะลึก หลีกเลี่ยงการ
เสนอสารนิพนธแบบชนิดรายงานเชงิประวัติศาสตร เชิงสารคดี หรือเชิงทฤษฎีลวน ๆ 
 
หลักการเลือกหัวขอ 
 

1. ตองไมใชหัวขอท่ีมีแนวโนมจะทําใหสารนิพนธเปนรายงาน 
2. เปนหัวขอท่ีมีประเด็นนาคิด นาวิเคราะห เปนปญหาท่ีมองท่ีดีท่ีเลวได ภายใต

เง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือเปดโอกาสใหตนเองไดนําความรูทางทฤษฎีมาวิเคราะหการ
ปฏิบัติท่ีบุคคลในอาชีพยึดประพฤติกันอยู 

3. ใหเก่ียวของกับเรื่องท่ีตนเองจะฝกงาน 
4. เปนเรื่องท่ีตนเองมีโอกาสจะไดสัมผัสในขณะท่ีไปฝกงาน 
5. เปนเรื่องท่ีมีขอมูล มีตํารา มีเอกสาร ในการคนความากพอ 
6. เปนเรื่องท่ีเจาะลึกลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
7. เปนหัวขอท่ีมีประเด็นปญหาชวนวิเคราะห 
8. เปนเรื่องท่ีตนเองสนใจและคิดวาจะทําไดดี โดยไมกอใหเกิดปญหาในเวลาเรียน 
9. เปนเรื่องท่ีไมซํ้ากับหัวขอท่ีมีผูเคยทํามาแลว เพ่ือใหเนื้อหาสาระเพ่ิมพูนขอคิดและ

เนื้อหาแกกลุมวิชาของนักศึกษา 
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การวางโครงเร่ือง 

 เม่ือนักศึกษาไดหัวขอแลวก็จะมาวางเคาโครงเรื่องซ่ึงอยางนอยควรประกอบไปดวยเรื่อง
ตอไปนี้ 
 1. สถานการณปจจุบัน ในสวนนี้นักศึกษาพูดถึงความเปนจริงท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีตนเองจะ
เขียนนั้นเปนอยางไร มีปญหาอะไร มีโอกาสท่ีนาจะเกิดแตยังไมเกิดอะไรบาง 
 2. เหตุผลของการเลือกศึกษา จากสถานการณปจจุบันท่ีปรากฏอยูนั้น นักศึกษาไดแรง
บันดาลใจอะไร นักศึกษาอยากรูอะไร นักศึกษาคาดวาจะไดพบไดเห็นอะไร ไดขอแกปญหาอะไร จึง
จะเขาไปศึกษาเรื่องดังกลาวนั้น 
 3. เนื้อหาทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะเขียน ในสวนนี้พยายามสกัดเอาเฉพาะสวน
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีตนเองจะเขียนอยางแทจริง ถาตองมีการพาดพิงไปถึงเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือใหมี
ความครบถวนสมบูรณในเรื่องของทฤษฎีตองยนยอใหกะทัดรัดท่ีสุด มีขอความกลาวคําอธิบายไว
อยางชัดแจงวาจะเนนบางประเด็น บางจุดในทฤษฎีใหมาก เพราะเก่ียวพันกับปญหาท่ีตนเองกําลังจะ
เขียนโดยตรง 
 4. เนื้อหาวาดวยการปฏิบัติ ท่ีนักศึกษาพบเห็นมาจากการฝกงาน หรือจากการคนควา
เพ่ิมเติม นักศึกษาไปฝกงานไดพบเห็นอะไรบางจากการสัมภาษณ จากการอานรายงาน จากการอาน
เอกสารท้ังท่ีมีอยูในท่ีฝกงาน และในท่ีอ่ืน ๆ นักศึกษาไดทราบเรื่องของการปฏิบัติท่ีเปนอยูอยางไร
บาง ควรนํามากลาวไวตามแนวของทฤษฎีท่ีเก่ียวของนั้น 
 5. การเปรียบเทียบทฤษฎีกับหลักปฏิบัติ จากทฤษฎีท่ีนักศึกษาไดเคยศึกษาคนความา
จากตําราตาง ๆ กับการปฏิบัตินั้น นักศึกษาเห็นวามีอะไรสอดคลองกัน มีอะไรขัดกัน และท่ีสอดคลอง
กันนั้นมีอะไรเปนปจจัยท่ีเอ้ือ และท่ีขัดกันนั้นมีอะไรเปนปจจัยท่ีขัดขวาง 
 6. การวิเคราะห จากการเปรียบเทียบขางตนนั้น นักศึกษาคิดวาการทํางานท่ีนักศึกษา
พบมากับทฤษฎีนั้นมีความสัมพันธเก่ียวของกันอยางไร การปฏิบัติอันใดท่ีนักศึกษาเห็นวาดีเพราะ
อะไร การปฏบิัติอันใดท่ีนักศึกษาเห็นวาไมดีเพราะอะไร ขอดีอะไรท่ีนักศึกษาอยากชมเชย การแก
สถานการณแลว อาจไมเปนไปตามทฤษฎี ขอบกพรองอันใดท่ีนักศึกษาตําหนิคิดวาถาจะทําใหดีกวานี้
นาจะทําไดเพราะอะไร 
 7. ขอเสนอแนะและการมองอนาคต จากการวิเคราะหของนักศึกษานั้นนักศึกษาคิดวา
จากความรูท่ีเคยเลาเรียนมา จากทฤษฎีตาง ๆ ท่ีไดคนความา ประกอบกับประสบการณท่ีไดสังเกตมา
ในขณะฝกงาน นักศึกษามีขอเสนอแนะ หัวขอปญหาท่ีควรจะศึกษาตอเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดขอแกไข
หรือไม และเทาท่ีเหตุการณทุกอยางกําลังเปนอยูในขณะนี้ นักศึกษาเห็นวาอนาคตท่ีเรากําลังเล็งเห็น
นั้นจะเปนอยางไร เปนเรื่องท่ีนายินดีหรือเปนเรื่องท่ีนาวิตก นักศึกษาอยากใหความหวังกับคนใน
วงการวิชาชีพ หรือนักศึกษาอยากแนะนําใหคนเตรียมตัวท่ีจะพบกับปญหาซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 เนื้อหา 7 ประการ ขางตนนั้น เปนขอเสนอแนะวานักศึกษาท่ีทําสารนิพนธข้ึนมาอยาง
นอยตองมีเนื้อหาตามท่ีกลาวมา แตบางหัวขอท่ีนักศึกษาศึกษาอาจจะเพ่ิมเนื้อหาท่ีมากไปกวานี้ก็ได 
เพ่ือใหสารนิพนธภายใตหัวขอนั้นมีความสมบูรณ แตถาสารนิพนธมีเนื้อหานอยไปกวานี้จะเรียกวา
เปนสารนิพนธท่ีสมบูรณไมได 
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การหาเนื้อหาสาระ 
 

 เนื้อหาสาระท่ีนักศึกษาจะนํามาเขียนในสารนิพนธนั้น อาจนํามาจาก 
1. จากการคนควาจากตํารา งานวิจัย และวารสารตาง ๆ 
2. จากการนําเอกสารทางราชการท่ีเก่ียวของมาศึกษา 
3. จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ บุคคลท่ีเก่ียวของ 
4. จากการสังเกตดวยตนเองในขณะท่ีฝกงาน 
5. จากการพินิจพิเคราะหสิ่งตาง ๆ ท่ีตนคนควา ถามมา อานมา และดูมา 

 ในการอานตํารา เอสารวิจัย และเอสารราชการตาง ๆ นักศึกษาควรจะเก็บบัตรจด
ขอความท่ีตนคิดวาจะนํามาใชประโยชนในการเขียนสารนิพนธไว โดยท่ีบัตรเหลานี้ควรเก็บใสกลอง 
ซ่ึงอาจจะใชบัตรสีแยกเนื้อท่ีในกลองไวเปนสวน ๆ ตามหัวขอท่ีนักศึกษาไปกําหนดไวในตารางสารบัญ 
 ทุกครั้งท่ีนักศึกษาเริ่มอานตําราหรือเอกสารใด ๆ ควรจะจดขอมูลเก่ียวกับตําราและ
เอกสารนั้น ๆ ไวใหครบถวน คือ ชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ เรื่องท่ีพิมพ ชื่อโรงพิมพ พ.ศ. ท่ีพิมพ  
(ถาเปนบทความในหนังสือแลวเราใชเพียงบทความนั้น ๆ ในหนังสือ และไมไดใชท้ังเลม ควรจะจด
หนาเอาไวดวย) 
 เม่ือเริ่มอาน ควรจะอานบทท่ีเก่ียวของเทานั้น ไมควรอานท้ังเลม และเม่ืออานบทท่ี
เก่ียวของแลว ก็เปดดูดัชนีหลังเลมดวยวา คํา หรือขอความท่ีนักศึกษาสนใจ ท่ีไมไดอยูในบทท่ีเราอาน
นั้นยังมีแทรกอยูในหนาใดบางจะไดอานใหครบถวน 
 เม่ือพบขอความใด ๆ ท่ีคิดวาจะใชไดในหัวขอใดควรจดไว ซ่ึงการจดมี 2 วิธี คือ สวนใด
ท่ีนักศึกษาเพียงตองการไดความคิดของเขา แตไมลอกขอความของเขา ก็สรุปเนื้อหาและจดขอความ
นั้นลงตามท่ีเขาใจ และเลือกเก็บเขาไวในกลองตรงตามหัวขอท่ีคิดวาจะใช ถาหากขอความใดดีมากจน
นักศึกษาคิดวาจะใชขอความของเขาในเครื่องหมายอัญประกาศ ก็จดขอความนั้นใหตรงตามท่ีมีอยูใน
ตําราหรือเอกสารดังกลาว และควรจดหมายเลขหนาของตําราเลมนั้น เพ่ือเก็บไวทําเชิงอรรถตอไป 
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สวนประกอบของสารนิพนธ 
 

 สารนิพนธประกอบดวยสวนตาง ๆ 5 สวน คือ 
1. สวนนําเรื่อง 
2. สวนเนื้อเรื่อง 
3. สวนสรุปความเห็น อภิปราย 
4. สวนอางอิง 
5. สวนภาคผนวก 

 1. สวนนําเรื่อง ไดแก หนาปก ปกรอง หนาอนุมัติ กิตติกรรมประกาศ และสารบัญ ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  หนาปก ใหเย็บเลมติดสัน และทําปกนอก เม่ือสารนิพนธผานการตรวจสอบและ
อนุมัติจากคณะกรรมการสอบสารนิพนธแลว 
  ปกรอง ท้ังหนาปกและปกรองตองระบุขอความ คือ ชื่อหัวขอเรื่องสารนิพนธ  
ชื่อและนามสกุลผูเขียน และรายละเอียดเก่ียวกับชื่อปริญญา ชื่อกลุมวิชา ชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย 
และป พ.ศ. ท่ีพิมพ 
  หนาอนุมัติ สารนิพนธท่ีสมบูรณ ตองมีหนาอนุมัติ ซ่ึงระบุหัวขอเรื่องสารนิพนธ ชื่อ
และนามสกุลผูเขียน ชื่อกลุมวิชาท่ีศึกษา พรอมท้ังชื่อและลายมือชื่อคณะกรรมการสารนิพนธ สวน
รูปแบบสารนิพนธ วิชาการศึกษาเฉพาะเรื่อง ระบุขอความคําอนุมัติ ชื่อและรายมือชื่ออาจารยท่ี
ปรึกษาสารนิพนธ 
  กิตติกรรมประกาศ ผูเขียนควรกลาวขอบคุณผูชวยเหลือและใหความรวมมือในการ
คนควาเพ่ือเขียนสารนิพนธจนสําเร็จเปนรูปเลม กิตติกรรมประกาศนี้มักเขียนเพียงหนาเดียว หรือสอง
หนาเปนอยางมาก และลําดับหนาไวตอจากหนาอนุมัติ 
  สารบัญ เปนรายการท่ีแสดงถึงสวนประกอบสําคัญท้ังหมดของสารนิพนธตั้งแต 
กิตติกรรมประกาศไปจนถึงภาคผนวก โดยเรียงลําดับเลขหนา ในกรณีท่ีสารนิพนธมีตารางประกอบ
หรือภาพประกอบก็ใหทํารายการตาราง และหรือรายการภาพประกอบไวในหนาถัดไป 
 
 2. สวนเนื้อเรื่อง ไดแก บทนํา บทเนื้อเรื่อง  
  บทนํา เปนบทแรกของเรื่องท่ีกลาวถึงท่ีมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค 
ขอบเขตของการศึกษา วิธีศึกษาคนควา และประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
  บทเนื้อเรื่อง เนื้อหาของสารนิพนธจะแบงออกเปนก่ีบทก็ไดตามความจําเปนและ
ความเหมาะสมกับหัวขอเรื่องแตละเรื่อง โดยอยูในดุลยพินิจของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
 
 3. บทสรุป และ/หรือขอเสนอแนะ เปนบทสุดทายของเรื่องซ่ึงสรุปเรื่องราวในสารนิพนธ
ท้ังหมด สารนิพนธบางเรื่องผูเขียนอาจมีปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับเรื่องท่ีศึกษา จึงสามารถสรุป
ปญหาและอุปสรรค โดยแยกเปนประเด็นตามความสําคัญ กอน-หลัง มาก-นอย พรอมท้ังความเปนใน
รูปขอเสนอแนะเพ่ือประโยชนในการปรบัปรุง และเปนแนวทางศึกษาคนควาตอไป 
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 4. สวนอางอิง ไดแก บรรณานุกรม (Bibliography) ในสารนิพนธทุกเรื่องตองมี
บรรณานุกรม ซ่ึงหมายถึง รายชื่อหนังสือและเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ ซ่ึงใชเปนหลักฐานคนควา
ประกอบการเขียนสารนิพนธ ท้ังท่ีมีอางอิงอยูในสารนิพนธ และท่ีเก่ียวของกับสารนิพนธ โดยแบง
ออกเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แลวเรียงลําดับ ชื่อ นามสกุล อยูตามลําดับตัวอักษร 
 
 5. สวนภาคผนวก ไดแก เอกสารสําคัญ แบบสอบถาม แผนท่ี กฎระเบียบ ฯลฯ อันเปน
สวนประกอบท่ีเพ่ิมเขามาเพ่ือจะชวยใหเขาใจเรื่องราวของสารนิพนธไดดีข้ึน หรือเปนประโยชนแก
ผูอานนอกเหนือไปจากสวนเนื้อเรื่อง แตไมเหมาะท่ีจะรวมไวในเนื้อความของสารนิพนธ ท้ังนี้ ภาค 
ผนวกอาจมีมากกวา 1 ภาคก็ได กรณีท่ีมีมากกวา 1 ภาค ใหแยกเปน ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข, 
ภาคผนวก ค 
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การจัดพิมพสารนิพนธ 
 
ตัวพิมพ 
 
 ใหพิมพเปนตัวอักษรสีดํา โดยใชแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 ตลอด 
ท้ังเลม (ยกเวนหัวขอเรื่อง หรือหัวขอสําคัญ ท่ีตองเนนตัวอักษรใหญ ใหใชขนาดอักษร 18 ตัวหนา) 
 
กระดาษท่ีใชพิมพ 
 
 ใชกระดาษขาว (กระดาษปอนด) ชนิด 70 แกรม หรือ 80 แกรม พิมพหรืออัดสําเนา
เพียงหนาเดียว 
 
การเวนท่ีวางริมขอบหนากระดาษ 
 
 หัวกระดาษ และขอบซายมือ เวนไว 1½ นิ้ว หรือ 3.7 ซม. 
 ขอบขวามือ และขอบลาง เวนไว 1 นิ้ว หรือ 2.5 ซม. 
 
การเวนระยะการพิมพ 
 
 ระหวางบรรทัด เวนชวงบรรทัดพิมพเดี่ยว (Single space) 
 การยอหนา เวนระยะ 8 ชวงตัวอักษร โดยเริ่มพิมพชวงตัวอักษรท่ี 9 และเวนระยะ
ระหวางบรรทัดเพ่ิมข้ึนอีก 1 บรรทัดพิมพเดี่ยว 
 สําหรับขอความท่ีคัดลอกมา (Quotations) หากมีความยาวไมเกิน 3 บรรทัดพิมพ ให
พิมพตอไปในเนื้อความนั้น และใสเครื่องหมายอัญประกาศ ( “                ” )  แตถาขอความท่ี
คัดลอกมานั้นมีความยาวเกิน 3 บรรทัดพิมพ ควรยอหนาใหม โดยเวนระยะ 4 ชวงตัวอักษร และ 
เริ่มพิมพชวงตัวอักษรท่ี 5 หากตองการเวนขอความท่ีคัดลอกมาบางสวนก็พิมพเครื่องหมายจุด 3 จุด  
( ... ) 
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การลําดับหนา 
 
 ในการลําดับหนาสวนหนาเรื่องท้ังหมด ใหใชตัวอักษรเรียงตามลําดับพยัญชนะภาษาไทย 
โดยเริ่มนับหนาปกรองเปนหนา ก หนาอนุมัติเปนหนา ข หนากิตติกรรมประกาศเปนหนา ค 
ตามลําดับ  ท้ังนี้ ไมตองใสพยัญชนะนั้นในหนาปกรอง หนาอนุมัติ หนากิตติกรรมประกาศ สารบัญ 
และ/หรือรายการตาราง (ถามี) รายการภาพประกอบ (ถามี) 
 ในการลําดับหนาสวนเนื้อเรื่อง สวนอางอิง และสวนภาคผนวก ใหใชตัวเลขอารบิค
เหมือนกันตลอดท้ังเลม (ใหใชแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16) เรียงลําดับตอกัน โดยตัวเลข
หนาใหพิมพหางจากกระดาษสวนบน 1 นิ้ว และใหอยูในแนวเดียวกับขอบขวามือ 
 ท้ังนี้ เลขหนาของหนาแรกในแตละสวนใหใสเลขหนาไวก่ึงกลางทายหนา 
 
การแบงบทและหัวขอในบท 
 
1. การแบงบท 
 
 เม่ือเริ่มบทใหมตองข้ึนหนาใหมเสมอ และมีเลขประจําบททุกบทลําดับตอกัน โดยพิมพ
คําวา บทท่ี ไวกลางหนาตอนบนสุดขอบหนา สวนชื่อบทใหพิมพบรรทัดรองลงมาและไมตองขีดเสนใต
ท้ังบทท่ี และชื่อบท ตัวอยางดังนี้ 
 

บทท่ี 1 
กระบวนการและขั้นตอนการขอหนังสือฝกงาน 

 
2. หัวขอในบท 
 
 สําหรับหัวขอในบท หัวขอใหญเอาไวชิดริมหนาดานซายมือ และหัวขอยอยรองลงมา
พิมพไวเยื้องลดหลั่นกัน และเพ่ือใหสะดวกแกการลําดับหัวขอเหลานี้ ใหใชตัวเลขบอกการแบงหัวขอ
ไมเกิน 3 ตําแหนง (1.1.1) และขีดเสนใตหัวขอทุกขอ ตัวอยางดังนี้ 
 
1. ตัวอยางหัวขอในบท 

1.1 หัวขอยอยรองลงมาพิมพไวเยื้องลดหลั่นกัน ดังนี้ 
1.1.1 หัวขอยอย ใชตัวเลขบอกการแบงหัวขอไมเกิน 3 ตําแหนง 
1.1.2 ตัวอยาง ขีดเสนใตหัวขอทุกขอ 

1.2 หัวขอยอยรองลงมาพิมพไวเยื้องลดหลั่นกัน 
1.2.1 หัวขอยอย ใชตัวเลขบอกการแบงหัวขอไมเกิน 3 ตําแหนง 
1.2.2 ตัวอยาง ขีดเสนใตหัวขอทุกขอ 
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ตาราง กราฟ แผนภูมิ และภาพประกอบตาง ๆ 
 
 ตาราง พิมพลําดับท่ีของตาราง ชื่อตาราง รายละเอียดตัวเลขและขอความในตาราง 
ตลอดจนท่ีมาของตาราง ตองอยูในหนาเดียวกันท้ังหมด หากตารางยาวเกินกวาจะพิมพลงไดในหนา
เดียวกันควรตอไดอีกหนาหนึ่งถัดไป โดยบอกลําดับท่ี ชื่อตารางกํากับไวดวย เพ่ือใหทราบวาเปน
ตารางตอ  ท้ังนี้ การจัดวางตารางตามความกวาง หรือความยาวของหนา ควรเหมาะสมกับท่ีวางของ
หนา 
 กราฟ แผนภูมิ และภาพประกอบตาง ๆ ใหใชหลักการพิมพเดียวกับตาราง 
 
เชิงอรรค 
 
 การพิมพเชิงอรรค มี 2 ระบบ คือ 1) อางอิงในเนื้อเรื่อง (นาม – ป) และ 2) ระบบทาย
หนา หากเลือกใชการลงเชิงอรรคระบบทายหนา ใชพิมพแยกออกจากเนื้อเรื่องไวสวนลางของหนา 
โดยค่ันดวยเสนตรงยาว 2 นิ้ว (ขีดจากริมหนาดานซายมือ) และเรียงเลขกํากับเชิงอรรคใหเริ่มนับหนึ่ง
เม่ือข้ึนบทใหม ตัวอยางดังนี้ 
 
บรรณานุกรม 
 
 ใหพิมพคําวา บรรณานุกรม (ขนาดอักษร 18 ตัวหนา) ไวตรงกลางหนา หางจากขอบบน 
1.5 นิ้ว ตอจากนั้นเวนไว 1 บรรทัดพิมพเดี่ยว พิมพแยกประเภทการอางอิงตามลําดับ ดังนี้ 

1. บรรณานุกรมระบบการลงเชิงอรรคทายหนา ลําดับจาก  
- หนังสือ (รวมบทความในหนังสือ) 
- บทความ (ในวารสาร, หนังสือพิมพ, สารานุกรม) 
- เอกสารอ่ืน ๆ (วิทยานิพนธ, จุลสาร, เอกสารอัดสําเนา) 
- สัมภาษณ 

2. บรรณานุกรมระบบนาม - ป ลําดับจาก  
- ภาษาตางประเทศ (รวมหนังสือ, บทความในวารสาร, หนังสือพิมพ, 

สารานุกรม, วิทยานิพนธ, จุลสาร และเอกสารอัดสําเนา) 
- ภาษาไทย (ลําดับเชนเดียวกับภาษาตางประเทศ) 

3. เอสารอ่ืน ๆ 
- ภาษาตางประเทศ (ไดแก เทปบันทึกเสียง, เทปบันทึกภาพ, ภาพยนตร, 

โทรทัศน) 
- ภาษาไทย (การสัมภาษณ, การบรรยาย) 

  
 ท้ังนี้ ใหพิมพบรรณานุกรมแตละประเภท โดยเรียงตามลําดับตัวอักษร ชื่อผูแตงหรือชื่อ
เรื่อง ในกรณีท่ีมีรายการอางอิงจํานวนไมมาก ใหใชวิธีเขียนตามลําดับตัวอักษร โดยไมแยกประเภท
รายการอางอิง 
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การจัดทําสารนิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 
ฝกงานภายนอก (Internship) และการศึกษาเฉพาะเร่ือง (Special Project) 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
 

 เพ่ือความเปนระเบียบนักศึกษาท่ีจดทะเบียนวิชา วส.490 ฝกงานภายนอก (Internship) 
หรือวิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง (Special Project) ใหนักศึกษาอานขอกําหนดการจัดทํา 
สารนิพนธ ขอควรปฏิบัติในการฝกงาน คําแนะนําและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 
ขอกําหนดการทําสารนพินธ 
 
 นักศึกษาตองจัดทําเคาโครงเรื่องและสารนิพนธฉบับรางใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ
อานกอนจะจัดสงฉบับจริง โดยฉบับรางจะตองปฏิบัติดังตไปนี้ 

1. ตองใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธอานเคาโครงและเนื้อหากอนจัดพิมพฉบับจริง 
2. เอกสารท่ีใชอางอิงในสารนิพนธ จะตองนํามาจากแหลงขอมูล ดังนี้ 

2.1 หนังสือตําราภาษาไทยอยางนอย 3 เลม และหนังสือตําราภาษา  
อังกฤษอยางนอย 2 เลม 

  หรือ 2.2  สารนิพนธหรือวิทยานิพนธ 1 เลม  
  หรือ 2.3  บทความในวารสาร หนังสือพิมพ นิตยสาร จุลสาร ท่ีเก่ียวของ 
  หรือ 2.4  เอกสารอัดสําเนา 
  หรือ 2.5  การสัมภาษณ 
  หรือ 2.6  เอกสารอ่ืน ๆ 

3. ในสารนิพนธตองมีการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลดวย เชิงอรรถ และ 
บรรณานุกรม ใหครบถวน 

4. การเขียนคําท่ีเปนภาษาอังกฤษ จะตองเขียนคําภาษาไทย และคําภาษาอังกฤษ 
ใหอยูในวงเล็บกํากับ ตัวอยางเชน ฝกงานภายนอก (Internship) เปนตน 

5. หากคําภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายภาษาไทย ใหใชคําภาษาไทย แลววงเล็บคํา 
ภาษาอังกฤษกํากับ ไมใหเขียนแตภาษาอังกฤษดวยคําภาษาไทยท่ีทับศัพท 
ตัวอยางเชน ลิงก ท่ีถูกตองคือ สิงก (Link) เปนตน 

6. ในการเขียนสารนิพนธ หามใชคําท่ีเปนภาษาพูด ภาษาแสลง ภาษาเฉพาะกลุม 
7. นักศึกษาตองเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ อยางนอย 3 ครั้ง หรือมากกวานี้ 
8. นักศึกษาอานคูมือฝกงานภายนอก และการศึกษาเฉพาะเรื่อง เพ่ือประกอบการ

จัดทําสารนิพนธ 
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ขอควรปฏิบัตใินการฝกงานภายนอก 
 

 เม่ือนักศึกษาไดรับการตอบรับจากสถานประกอบการแลว และไดเขาฝกงานตามหนวยงาน
นั้น ๆ เพ่ือความเปนระเบียบนักศึกษาควรปฏิบัติตาม ดังนี้ 

1. การฝกงานของนักศึกษาตองอยูในความดูแลของกรรมการภายนอก และอาจารยท่ี
ปรึกษาสารนิพนธ 

2. นักศึกษาฝกงานทุกคนตองลงเวลาการฝกงานทุกครั้ง 
3. นักศึกษาฝกงานทุกคนตองไมกระทําการใด ๆ อันอาจนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียชื่อเสียง

ของคณะวารสารศาสตรฯ 
4. นักศึกษาฝกงานทุกคนตองปฏิบัติตามระเบียบของทางหนวยงานท่ีนักศึกษาไปฝกงาน

อยางเครงครัด 
5. นักศึกษาฝกงานทุกคนไมมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนท่ีฝกงานโดยพลการ อํานาจการตัดสินใจ

อยูท่ีประธานกรรมการ (อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ) และทางคณะวารสารศาสตรฯ 
เทานั้น จะเปนผูพิจารณาตามเหตุผลและความเหมาะสม 

6. นักศึกษาฝกงานทุกคนเม่ือสิ้นสุดการฝกงานแลว จะตองนําใบประเมินและแบบฟอรม
ลงเวลาฝกงาน ไปยื่นท่ีงานบริการการศึกษาและวิชาการ ชั้น 1 อาคารคณะวารสาร
ศาสตรฯ ศูนยรังสิต เพ่ือเปนหลักฐานในการพิจารณาใหคะแนนสารนิพนธ 

 
คําแนะนําและขอเสนอแนะ      

 
1. นักศึกษาควรวางแผนการเรียนรูงานเอง และนํามาใชใหเกิดประโยชน 
2. นักศึกษาควรใหความสนใจในการบริหารงานของหนวยงาน แตไมควรเขาไปกาวกาย

กับงานบริหารของหนวยงาน 
3. นักศึกษาควรพัฒนาตนเองจากสิ่งท่ีเรียนรู กลาคิด กลาทํา และกลาตัดสินใจ 
4. นักศึกษาควรศึกษางานจากฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ แตใหอยูในขอบเขตท่ีสมควร 
5. นักศึกษาควรศึกษารายละเอียดในการปฏิบัติงานจากเอกสาร หรือรับฟงคําแนะนํา

จากผูดูแลการฝกงาน และปฏิบัติงานดวยความม่ันใจ 
6. นักศึกษาควรรูจักติดตามงาน และใฝหาความรูจากผูรูเสมอ 
7. เม่ือเกิดปญหาในการทํางาน นักศึกษาควรรูจักไตถาม คนควาหาคําตอบ อยาท้ิง

ปญหาโดยไมคิดจะแกไข 
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  ผังกระบวนการและข้ันตอนยืน่คํารองขอหนังสือฝกงาน 
  ตัวอยาง การเวนท่ีวางริมขอบหนากระดาษ 
  ตัวอยาง หนาปก และปกรอง 
  ตัวอยาง หนาอนุมัติ วิชา วส.490 
  ตัวอยาง หนาอนุมัติ วิชา วส.491 
  ตัวอยาง หนาสารบัญ 
  ตัวอยาง คํารองฝกงาน (รูปแบบ 1) 
  ตัวอยาง คํารองฝกงาน (รูปแบบ 2) 
  ตัวอยาง แบบฟอรมสงคะแนนสารนิพนธ 
  ตัวอยาง แบบฟอรมเปลีย่นคะแนนสารนิพนธ 
 

 

 ตัวอยางสวนประกอบของสารนิพนธ 

 

ภาคผนวก 

 



 
 
 
 

 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังกระบวนการและขั้นตอนย่ืนคํารองขอหนังสือฝกงาน 

ขั้นตอนท่ี 1               (1) 

     นักศึกษาย่ืนคํารอง 
1. ฝกงานภายนอก (วส.490) 
   หรือแตงตั้ง อ.ท่ีปรึกษา- 
    สารนิพนธ (วส.491) 

                  (2) 

    เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
1. ดําเนินการจดัทําหนังสือ 
   และเสนอเรื่องตามข้ันตอน 
 

            (3) 
       หัวหนางาน 
ตรวจสอบความถูกตอง 
และเสนอตามข้ันตอน 
 

(4) 
รองฯ ฝายวิชาการ 

ลงนามและเสนอคณบด ี
 

(5) 
คณบดีลงนามอนุมัต ิ

 

(6) 

งานสารบรรณ 
1. ออกเลขท่ีหนังสือ 
2. สงเรื่องคืนเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
 

2. จัดเอกสารใหนักศึกษา    (7) 
    และเก็บสําเนาใสแฟม 
 
 

นักศึกษารับเอกสาร  (8) 
2. ติดตอรับคําสั่งแตงตั้ง    
   อ. ท่ีปรึกษาฯ (วส.491) 
 
 
 

(9) 
สถานประกอบการ 

รับจดหมาย พิจารณา 
ตอบรับหรือปฏิเสธ 
การฝกงาน 

 

ปฏิเสธ 
 
 

ตอบรับ 
 
 

นักศึกษาดําเนินการ 
ยื่นคํารองใหม 
 

ผานเรื่อง 
 
 

สงเรื่องกลับ 
 
 

นักศึกษาดําเนินการ 

ย่ืนคํารองขั้นตอนท่ี 2 

   หรือ 
   ติดตอรับจดหมาย (วส.490)     
   นําไปยื่นสถานประกอบการ 
 
 
 

นักศึกษาเร่ิมดําเนินการเหมือนขัน้ตอนท่ี 1 (1)-(8) 
โดยใชคํารองรูปแบบท่ี 2 (สงตัวฝกงาน) 
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ตัวอยาง 
 

การเวนท่ีวางริมขอบหนากระดาษ 
1 ½ นิ้ว 1 นิ้ว 

1 ½ นิ้ว 

1 นิ้ว 
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กระบวนการผลิตขาวในภาวะรีบเรง ศึกษาเฉพาะกรณีรายการเท่ียงวันทันเหตุการณ  
ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อ.ส.ม.ท. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวภัทรจิตต ใจสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สารนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต 
กลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. 2559        

ปี พ.ศ. ท่ีพิมพ ์ 
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หัวขอสารนิพนธ   กระบวนการผลิตขาวในภาวะรีบเรง ศึกษาเฉพาะกรณีรายการเท่ียงวันทัน   
                       เหตุการณ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อ.ส.ม.ท.  
โดย    นางสาวภัทรจิตต ใจสุวรรณ  
กลุมวิชา      วิทยุและโทรทัศน 

 
 
คณะกรรมการสารนิพนธ 
 
 
 
                      ...............................................................   ประธานกรรมการ 
          (รองศาสตราจารย ดร.สมสุข หินวิมาน) 
 
 
           ..............................................................   กรรมการ     
                    (นางสาวฟาใส  เหมจักร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอยาง   หนาอนุมัติ  

วิชา วส.490 ฝกงานภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อตําแหนงทางวิชาการ และคํานาํหนาชือ่ 
หามใชคํายอ 
 

เวน 2 บรรทัดพิมพเด่ียว 

เวน 3 บรรทัดพิมพเด่ียว 

เวน 2 บรรทัดพิมพเด่ียว 
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หัวขอสารนิพนธ   การตัดตอภาพยนตรสารคดี ศึกษาเฉพาะกรณี ภาพยนตรสารคดีเรื่อง "Infinite" 

โดย    นางสาววัฒนา ขจัดสารพัดภัย  
กลุมวิชา      ภาพยนตรและภาพถาย 

 
 
อาจารยท่ีปรึกษา : การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
 
 
 
              ...................................................................    
                        (ผูชวยศาสตราจารยปทมา สุวรรณภักดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอยาง   หนาอนุมัติ  

(วิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง) 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

ชื่อตําแหนงทางวิชาการ หามใชคํายอ 
 

เวน 2 บรรทัดพิมพเด่ียว 

เวน 3 บรรทัดพิมพเด่ียว 
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สารบัญ 
  
 หนา 
กิตติกรรมประกาศ (1) 
  
รายการตาราง (ถามี) (2) 
  
รายการภาพประกอบ (ถามี) (3) 
  
บทท่ี  
  
 1. บทนํา 1 
  
 2. หลักเกณฑการจัดสรร 2 
  หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ 2 
  งบประมาณ ประจาํปการศึกษา 2558 8 
  
 3. สวนประกอบของการทํางาน 11 
  การจัดทํารายงาน  11 
  ตัวอยางการจัดทํารายงาน 13 
  
 4. บทสรุป 16 
  
บรรณานุกรม 17 
  
ภาคผนวก  
  ภาคผนวก ก. ตัวอยางสวนประกอบของสารนิพนธ 18 
  ภาคผนวก ข. แบบฟอรมคํารองฝกงาน 22 
  ภาคผนวก ค. ข้ันตอนการยื่นคํารอง และกระบวนการตาง ๆ 26 
 
 
 
 

ตัวอยาง  หนาสารบัญ 
 
 



แบบ 1  แนะนําตัว 
รับคํารองวันท่ี............................................................ 

                                                                                                                                                                               (เฉพาะเจาหนาที่) 

คํารองฝกงาน  (รูปแบบ 1) 
คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

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

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหออกหนังสือฝกงาน 

เรียน  คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

 ขาพเจา นาย  นางสาว............................................................................ เลขทะเบียน................................... 
นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปท่ี.............. กลุมวิชา............................................................. .คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  
ท่ีอยูติดตอ บานเลขท่ี...............................ซอย.....................ถนน.........................................ตําบล/แขวง..................................... 
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย........................ โทรศัพท........................................ 
E-mail ....................................................................................... อาจารยท่ีปรึกษาช่ือ ................................................................. 
มีความประสงคขอฝกงาน ดังน้ี 

  ฝกงานนับหนวยกิต วิชา วส.490  ครั้งท่ี........ (ขอคร้ังที่ 2 ขึ้นไป ไมตองแนบใบเกรด และใหระบุเหตุผลเพิ่มเติม) 
  ฝกงานไมนับหนวยกิต     ฝกหาประสบการณ                       

 ช่ือหนวยงาน................................................................................................................. ........... ................................. 
ฝกงานดาน...............................................................................หนังสือถึง......................................................................................... 
ระยะเวลาการฝกงาน (โปรดระบุ) .......................................................................................  ฝกงาน ภาค................../................... 
ท่ีอยูหนวยงาน ................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................รหัสไปรษณีย....................................... 
 ........................................................................Website : ....................................................................................................... 

 ระบุเหตุผลประกอบการพิจารณา .............................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จักขอบพระคุณยิ่ง 
 ขอแสดงความนับถือ 

                   ลงช่ือ.........................................................นักศึกษาฝกงาน 
 

ความเห็นเจาหนาท่ี        คําสั่งคณบดี 
..........................................................................................  .................................................................................... 
..........................................................................................  .................................................................................... 
..........................................................................................  .................................................................................... 
..........................................................................................  .................................................................................... 
..........................................................................................  .................................................................................... 
ความเห็นรองคณบดีฝายวิชาการ  .................................................................................... 
..........................................................................................  .................................................................................... 
..........................................................................................  .................................................................................... 
..........................................................................................  .................................................................................... 
..........................................................................................  .................................................................................... 

 

 



แบบ 2  สงตัวฝกงาน                                                                                                                         
รับคํารองวันท่ี................................................................. 

  (เฉพาะเจาหนาที่) 

คํารองฝกงาน (รูปแบบ 2)  
คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

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

เรื่อง     ขอแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ และหัวขอสารนิพนธ วิชา วส.490  วส.491        

เรียน    คณบดีคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

 ขาพเจา นาย  นางสาว ....................................................................................... เลขทะเบียน.............................................. 
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปท่ี................ กลุมวิชา.................................................................................. คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 
ท่ีอยูติดตอ บานเลขท่ี......................................ซอย......................................ถนน............................................ แขวง.......................................... 
เขต....................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท.............................................................. 
E-mail ..................................................................................................... อาจารยท่ีปรึกษาช่ือ......................................................................... 
 มีความประสงคขอฝกงาน และ/หรือการศึกษาเฉพาะเรือ่ง ในภาคสุดทายของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาตรีวารสาร- 
ศาสตรบัณฑิต ในวิชา  วส.490   วส.491 ภาคเรียนท่ี .................../....................... ระยะเวลา................................................................... 
สถานท่ีฝกงาน....................................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู....................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
เขียนสารนิพนธหัวขอ เรื่อง.................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 ท้ังน้ี ขาพเจาไดติดตอขอแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ และผูควบคุมการฝกงานภายนอก ในวิชาดังน้ี 

  วส.490  (1) ...........................................................................   อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ     (ลงนาม ) .................................. 
            (2)  ..........................................................................  ผูควบคุมการฝกงาน จากหนวยงานภายนอก 

  วส.491 .................................................................................   อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ       (ลงนาม) ................................. 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติดวย  จักขอบคุณยิ่ง 
                  ขอแสดงความนับถือ 
 

                          (ลงนาม) .......................................................นักศึกษาฝกงาน 
 

ความเห็น  หัวหนากลุมวิชา     ความเห็นเจาหนาท่ี 
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 

ความเห็น อาจารยท่ีปรึกษา รองคณบดีฝายวิชาการ     คําสัง่คณบดี 
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 
.....................................................................................................  ......................................................................................................... 
 

 



 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ    คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ศูนยรังสิต       
วันท่ี                                
เรื่อง  สงคะแนน วิชา วส.490 ฝกงานภายนอก และวิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง  

เรียน  คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  

 ดวย นาย น.ส. .……………………………………..……… เลขทะเบียน…….……............ 
กลุมวิชา……………………………….…….. ไดจดทะเบียนภาคเรียนท่ี ................./..................... ลักษณะ 
วิชา วส.490 ฝกงานภายนอก และ วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง และเขียนสารนิพนธหัวขอ 
(ตรงตามเอกสารรายงานสารนิพนธ) เรื่อง …………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โดยเสนอขาพเจา ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย 
……………………………………………………………… เปนอาจารยท่ีปรกึษาสารนิพนธ บัดนี้ นักศึกษาได
จัดทํารายงานสารนิพนธเสร็จเรียบรอยแลว พรอมสงหลักฐาน ดังนี้ 
  วส.490 ฝกงานภายนอก สารนิพนธ จํานวน 2 เลม แบบประเมิน และใบลงเวลาฝกงาน  
  วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง สารนิพนธ จํานวน 2 เลม พรอม DVD หรือ CD  

ในการนี้ ขาพเจาไดพิจารณาใหคะแนนตามหลักฐานขางตน โดยระบุใหเกรด....................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง 
  
 

              (………………………………………..…………) 
                อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
 

ความเห็นเจาหนาท่ี คําส่ังคณบดี 

เรียน  คณบดี (ผานรองคณบดีฝายวิชาการ)  

 นักศึกษาไดจัดทํารายงานสารนิพนธ 
 

เสร็จเรียบรอยแลว และอาจารยท่ีปรึกษา  
สารนิพนธพิจารณาใหคะแนน โดยระบุใหเปน 
เกรด............................ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  
  

 …………………………………..   ……/……..…../…….  
              (หัวหนางานบริการการศึกษาฯ)  
  

 .......................................   ……/…….….../…….  
   (รองคณบดีฝายวิชาการ)  
  

 

 



 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ    คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ศูนยรังสิต       
วันท่ี                                
เรื่อง  เปลี่ยนคะแนนวิชา วส.490 ฝกงานภายนอก และวิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง  

เรียน  คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  

 ตามท่ีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ไดบันทึกเกรด I ของ นาย น.ส. 
.……………………………………..……… เลขทะเบียน…….……............ กลุมวิชา……………………………… 
ในลักษณะวิชา วส.490 ฝกงานภายนอก และวิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง ภาคเรียน
ท่ี.……../…………...… ในหัวขอสารนิพนธ (ตรงตามเอกสารรายงานสารนิพนธ) เรื่อง …………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โดยเสนอขาพเจา ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย 
……………………………………………………………………. เปนอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ นั้น 
 บัดนี้ นักศึกษาไดจัดทํารายงานสารนิพนธเสร็จเรียบรอยแลว พรอมสงหลักฐาน ดังนี้ 
  วส.490 ฝกงานภายนอก สารนิพนธ 2 เลม แบบประเมิน และใบลงเวลาฝกงาน  
  วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง สารนิพนธ 2 เลม พรอม DVD หรือ CD  
ในการนี้ ขาพเจาไดพิจารณาใหคะแนนตามหลักฐานขางตน จึงขอเปลี่ยนเกรดนักศึกษาดังกลาว 
จากเกรด I เปนเกรด....................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง 
  
 

              (………………………………………..…………) 
                อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
 

ความเห็นเจาหนาท่ี คําส่ังคณบดี 

เรียน  คณบดี (ผานรองคณบดีฝายวิชาการ)  

 นักศึกษาไดจัดทํารายงานสารนิพนธเสร็จ
เรียบรอยแลว และอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธได
พิจารณาขอเปลี่ยนเกรด I เปนเกรด .................... 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  
  

 …………………………………..   ……/……..…../…….  
              (หัวหนางานบริการการศึกษาฯ)  
  
 .......................................   ……/…….….../…….  
   (รองคณบดีฝายวิชาการ)  
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