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คาํนํา 

 การทาํสารนิพนธ์เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรของคณะวารสารศาสตร์
และส่ือสารมวลชน และนบัเป็นวิชาสุดทา้ยท่ีนกัศึกษาทุกคนจะตอ้งผา่นก่อนสาํเร็จการศึกษา 
 นกัศึกษาอาจมองวา่การทาํสารนิพนธ์เป็นเพียงวิชาหน่ึง ซ่ึงไม่แตกต่างไปจากวิชาอ่ืนๆ 
ท่ีไดศึ้กษาเล่าเรียนมา แต่แทท่ี้จริงแลว้การทาํสารนิพนธ์มีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อความสาํเร็จใน
อนาคตของนกัศึกษา เพราะการทาํสารนิพนธ์ประกอบดว้ย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ฝึกงานในวงการ
วิชาชีพท่ีนกัศึกษาสนใจ และส่วนท่ีสอง คือ การนาํเอาประสบการณ์จากการฝึกงานนั้นมารวบรวม
เรียบเรียง และเปรียบเทียบกบัวิชาการท่ีเคยเล่าเรียนมาตลอดเวลา 3-4 ปี 
 ทั้งสองส่วนน้ีช่วยให้นกัศึกษาไดป้ระสบการณ์การทาํงานในวิชาชีพ ทบทวนความรู้ 
ฝึกคิด คน้ควา้ วิเคราะห์ปัญหาและเขียนรายงานอยา่งถูกวิธี ยิ่งไปกว่านั้น การทาํสารนิพนธ์ยงัเปิด
โอกาสให้แก่นกัศึกษาไดป้ระเมินตนและปรับปรุงตวัใหส้ามารถเขา้สู่ชีวิตการทาํงานในโลกท่ีเป็น
จริงได ้และท่ีสาํคญันกัศึกษาท่ีประสบโอกาสเหมาะและไดพ้ิสูจน์ความสามารถจนเป็นท่ีประจกัษ์
แก่หน่วยงานท่ีไปฝึกงานอยู ่ยงัไดง้านทาํทนัทีอีกดว้ย 
 จึงกล่าวได้ว่าการทาํสารนิพนธ์เปรียบเสมือนตวัจกัรสําคญัท่ีเช่ือมต่อระหว่างโลก 
ของการเรียนในหอ้งเรียน กบัโลกท่ีเป็นจริงท่ีนกัศึกษาจะตอ้งเผชิญอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นอนาคต  
ดว้ยเหตุน้ีการเตรียมตวัทาํสารนิพนธ์จึงเป็นส่ิงสาํคญั โดยเฉพาะในสภาวการณ์เศรษฐกิจสังคมใน
ปัจจุบนั 
 งานบริการการศึกษาและวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน รู้สึกยินดี
อยา่งยิง่ท่ีไดมี้ส่วนเสริมสร้างใหน้กัศึกษาซ่ึงเป็นผลผลิตท่ีมีคุณค่าของคณะวารสารศาสตร์ฯ มีความ
พร้อมสําหรับการน้ี และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาของเราทุกคนจะประสบความสําเร็จในการ
ดาํเนินชีวิต ทั้งดา้นวิชาชีพและส่วนตวัอยา่งแน่นอน 
 

 งานบริการการศึกษาและวิชาการ 
 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
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บทที ่1 
นโยบายการทาํสารนิพนธ์ 

 ตามหลกัสูตรการศึกษาปริญญาตรีวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน กาํหนดใหมี้การ
ฝึกงานเพ่ือทาํสารนิพนธ์ในภาคสุดทา้ยท่ีจะสาํเร็จการศึกษา 
 การฝึกงานเพื่อทาํสารนิพนธ์เป็นการเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดไ้ปร่วมงานกบัวงการ
วิชาชีพภายนอกมหาวิทยาลยั เป็นการเสนอนโยบายการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั อนัไดแ้ก่ การ
สอน การวิจยั และการบริการชุมชน 
 นกัศึกษาจะไดมี้โอกาสเรียนรู้เพิ่มเติม และมีประสบการณ์จากวงการวิชาชีพโดยตรง 
เป็นการทบทวนความรู้ ทดสอบความสามารถของตวันกัศึกษาเอง และเปรียบเทียบไดว้่า ความรู้ท่ี
ไดใ้นชั้นเรียนกบัความรู้ท่ีไดจ้ากวงการวิชาชีพแตกต่างกนัอยา่งไร นาํไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อกนั
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด และยงัสามารถปรับตวัปรับแนวความคิดไดก่้อนท่ีจะออกไปสู่วงการวิชาชีพ
อยา่งแทจ้ริง 
 ในการทาํสารนิพนธ์ นกัศึกษาจะไดฝึ้กการคิด ศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์
ปัญหา และเขียนรายงานออกมาเป็นระบบ โดยอาจใชว้ิธีวิจยัเขา้มาช่วยในการคน้ควา้ของตนเอง 
และภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 การท่ีนักศึกษาเขา้ใจวิธีการศึกษาปัญหาวิเคราะห์และเขียนรายงานไดด้ว้ยตนเองน้ี 
เท่ากบัเป็นการฝึกหัดดา้นการเขียนและการวิจยัคน้ควา้พื้นฐาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ตวันกัศึกษา
เป็นอยา่งมากในการทาํงาน และการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 นอกจากน้ีในการฝึกงานนักศึกษาจะมีโอกาสสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างวงการ
วิชาการ และวงการวิชาชีพ นักศึกษาก็จะเกิดทศันคติท่ีกวา้งขวางต่อการประกอบอาชีพในกลุ่ม
วิชาการท่ีไดศึ้กษามา 

จุดมุ่งหมายของสารนิพนธ์ 

 -  เพื่อให้นักศึกษารู้จกัศึกษาส่ิงท่ีไดไ้ปพบเห็น นับตั้งแต่วิธีการไปจนถึงปัญหาและ 
อุปสรรคเ์พื่อนาํมาคิดอยา่งเป็นระบบ 
 -  เพื่อให้นักศึกษานาํความรู้ท่ีไดเ้รียนมาแลว้ทั้งหมดมาใชป้ระกอบในการวิเคราะห์
ปัญหา รวมทั้งศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมในกรณีจาํเป็น 
 -  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขียนรายงานส่ิงท่ีไดพ้บเห็น ประกอบกบัแนวคิดและ 
วิเคราะห์ ในลกัษณะท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์จากส่ิงท่ีไดพ้บเห็น หรือส่ิงท่ี
ไดท้าํดว้ยตนเองขณะฝึกงาน 
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ขอบเขตของสารนิพนธ์ 

 เป็นการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในวงการวิชาชีพท่ีนกัศึกษาไปฝึกงานเพ่ือให้เกิดความ
เขา้ใจ มีความรู้เพิ่มเติม รู้จกัคิดและวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชค้วามรู้พื้นฐานจากท่ีได้
เรียนมาแลว้เป็นแนวทาง 
 ให้เนน้ส่ิงท่ีไดจ้ากการฝึกงานเป็นหลกั และอาจอาศยัการคน้ควา้เพิ่มเติมจากเอกสาร
หรืออ่ืน ๆ เป็นส่วนประกอบ 
       

 

 



บทที ่2 
กระบวนการทาํสารนิพนธ์ 

 ตามหลกัสูตรวารสารศาสตรบณัฑิตกาํหนดให้นักศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชา  
วส.490 ฝึกงานภายนอก หรือวิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเร่ือง ปฏิบติัตามระเบียบคณะวารสาร
ศาสตร์ฯ วา่ดว้ยฝึกงานภายนอก และศึกษาเฉพาะเร่ือง โดยใหป้ฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. คุณสมบติั นักศึกษาท่ีสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก หรือ
วิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเร่ือง จะตอ้งศึกษาอยูใ่นภาคการศึกษาสุดทา้ยของหลกัสูตร โดยมีวิชา
ต่าง ๆ ตกคา้งอยู่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และตอ้งแจง้ความจาํนงขอฝึกงานล่วงหนา้ 1 ภาคการศึกษา
ก่อนลงทะเบียนเรียน 
 2. สถานท่ีฝึกงาน นกัศึกษาจะตอ้งเลือกสถานท่ีฝึกงาน พร้อมทั้งเสนอแผนการฝึกงาน
ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบักลุ่มวิชาท่ีนกัศึกษาศึกษาอยู ่
 3. ยืน่คาํร้องขอหนงัสือแนะนาํตวัฝึกงาน นกัศึกษาจะตอ้งยืน่คาํร้องแจง้ความจาํนงต่อ
คณบดี เพื่อขอหนงัสือแนะนาํตวั โดยผา่นความเห็นจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และนาํหนงัสือแนะนาํตวั
ไปยืน่ต่อหน่วยงานท่ีนกัศึกษาตอ้งการฝึกงานดว้ยตนเอง พร้อมทั้งประสานงานกบัหน่วยงานท่ีขอ
ฝึกงาน เพื่อแจง้ผลการตอบรับฝึกงาน และจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษานั้น ๆ 
 4. การเสนอขอฝึกงานภายนอก หรือการศึกษาเฉพาะเร่ือง ในภาคการศึกษาท่ีนกัศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก หรือวิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเร่ือง นักศึกษา
จะตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 
  4.1 วิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก เม่ือหน่วยงานตอบรับการฝึกงานแลว้ นกัศึกษา
จะตอ้งยื่นคาํร้องขอหนังสือส่งตวัฝึกงาน พร้อมทั้งเสนอหัวขอ้สารนิพนธ์ และเสนอขอแต่งตั้ง
กรรมการพิจารณาการฝึกงานและสารนิพนธ์ โดยมีอาจารยป์ระจาํกลุ่มวิชาท่ีนกัศึกษาศึกษาอยู ่เป็น
ประธานกรรมการ และผูท้รงคุณวุฒิหรือผูช้าํนาญการจากหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นผู ้
ควบคุมการฝึกงานของนกัศึกษาเป็นกรรมการ ทั้งน้ีตอ้งผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา และหวัหนา้กลุ่มวิชา
ท่ีนกัศึกษาศึกษาอยู ่
  4.2 วิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเร่ือง นักศึกษาตอ้งยื่นคาํร้องเสนอขอแต่งตั้ง
อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ซ่ึงจะตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํกลุ่มวิชาท่ีนักศึกษาศึกษาอยู่ พร้อมทั้ง
เสนอหวัขอ้สารนิพนธ์ 
  ทั้งน้ี ตอ้งดาํเนินการในขอ้ 4.1 ให้แลว้เสร็จภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการ 
ศึกษาท่ีนกัศึกษาศึกษาอยู ่
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  ในกรณีนกัศึกษาเสนอขอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ภายนอกกลุ่มวิชาท่ี
นักศึกษาศึกษาอยู่ นักศึกษาจะตอ้งให้หัวหน้ากลุ่มวิชาท่ีเสนอขอแต่งตั้งเป็นผูเ้สนอขออนุมติัต่อ
คณบดี ตามเหตุผลและความจาํเป็น เป็นราย ๆ ไป 
 5. การไปฝึกงาน นกัศึกษาจะตอ้งรับหนงัสือส่งตวัฝึกงานภายนอกจากคณะวารสาร
ศาสตร์ฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนังสือส่งตวัฝึกงาน คาํสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาการฝึกงาน แบบ
ประเมินผลการฝึกงาน และแบบใบลงเวลาการฝึกงาน ไปยืน่ต่อหน่วยงานท่ีนกัศึกษาขอฝึกงานดว้ย
ตนเอง และขณะฝึกงานนกัศึกษาจะตอ้งลงเวลาทุกคร้ังท่ีมาฝึกงาน โดยตอ้งฝึกงานให้ครบกาํหนด
ตามระเบียบวา่ดว้ยการฝึกงาน คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
 6. การเปล่ียนแปลงหัวขอ้เร่ือง เม่ือมีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงหัวขอ้สารนิพนธ์
นักศึกษาตอ้งเสนอขออนุมติัต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ และเม่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์
อนุมติัให้เปล่ียนแปลงหัวขอ้แลว้ ในวนัส่งรูปเล่มสารนิพนธ์ ให้นกัศึกษานาํหลกัฐานขออนุมติัมา
พร้อมกบัสารนิพนธ์ดว้ย 
 7. การเปล่ียนแปลงสถานท่ีหรือกรรมการผูค้วบคุมการฝึกงานภายนอก เม่ือนกัศึกษา
ไดรั้บอนุมติัใหฝึ้กงาน และแต่งตั้งกรรมการพิจารณาการฝึกงานและสารนิพนธ์จากคณบดีแลว้ การ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีหรือกรรมการพิจารณาการฝึกงาน มิไดย้กเวน้มีเหตุจาํเป็นอนัควร ซ่ึงตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากคณบดีก่อน 
 8. ระยะเวลาการทาํสารนิพนธ์ การฝึกงานและการเขียนสารนิพนธ์ นกัศึกษาจะตอ้งทาํ
ให้แลว้เสร็จ เม่ือส้ินภาคการศึกษานั้น ๆ หากไม่สามารถทาํไดต้ามระยะเวลากาํหนด นักศึกษา
จะตอ้งเสนอเร่ืองต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอเกรด “I” และนกัศึกษาจะตอ้งส่งสารนิพนธ์
หรือผลงานท่ีผลิต ภายใน 80 วนั นบัจากวนัปิดภาคการศึกษานั้น สาํหรับภาคฤดูร้อน จะตอ้งแลว้
เสร็จภายในวนัส้ินภาค 
 9. การส่งสารนิพนธ์ นกัศึกษาควรส่งสารนิพนธ์ให้คณะกรรมการพิจารณาการฝึกงาน
และสารนิพนธ์ หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ตรวจเป็นระยะ ๆ เพื่อจะไดมี้โอกาสแกไ้ขเพิ่มเติม
และเสร็จทนักาํหนด นอกจากน้ียงัทาํให้ไม่เสียเวลาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีไม่จาํเป็นโดยเปล่าประโยชน์ 
และตอ้งส่งสารนิพนธ์ให้คณะกรรมการพิจารณาการฝึกงานและสารนิพนธ์ หรืออาจารยท่ี์ปรึกษา
สารนิพนธ์ ตรวจสอบก่อนส้ินภาคการศึกษา หรือก่อนครบกาํหนดติด “I” 10 วนั 
 อน่ึง หลงัจากการตรวจสอบสารนิพนธ์ ถา้คณะกรรมการพิจารณาการฝึกงานและ 
สารนิพนธ์ หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เห็นควรให้มีการแกไ้ขสารนิพนธ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
ถา้นักศึกษาไม่แกไ้ขหรือไม่นาํสารนิพนธ์กลบัมาให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอีก  คณะ 
กรรมการพิจารณาการฝึกงานและสารนิพนธ์ หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์มีสิทธ์ิยบัย ั้งการให้
คะแนนได ้และถือวา่นกัศึกษาผูน้ั้นไม่ผา่นวิชาการฝึกงาน 



บทที ่3 
การเลอืกหัวข้อในการทาํสารนิพนธ์ 

 การทาํสารนิพนธ์ของนักศึกษาควรจะเป็นส่ิงท่ีแสดงความสามารถในเชิงวิเคราะห์ 
ไม่ใช่ความสามารถในการปะติดปะต่อส่ิงท่ีตนเองไดอ่้านมาจากท่ีต่าง ๆ เท่านั้น เพราะฉะนั้นหวัขอ้
สารนิพนธ์จึงควรเป็นหัวขอ้ท่ีมีประเด็นปัญหาท่ีจะให้นักศึกษาได้นําเอาความรู้ทางทฤษฎีมา
วิเคราะห์การประพฤติการปฏิบติัท่ีบุคคลในวิชาชีพกาํลงัปฏิบติัอยูต่ามสถานท่ีท่ีนกัศึกษาไปฝึกงาน 
 เน่ืองจากสารนิพนธ์มีความเก่ียวพนักบัการฝึกงานของนกัศึกษา  ดงันั้น นกัศึกษาควร
จะเลือกทาํหวัขอ้สารนิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกงานของตนเองโดยตรง ถึงแมจ้ะไม่ใช่เป็นรายงาน
การฝึกงานโดยตรง แต่ประเดน็ท่ีนกัศึกษาจะนาํมาเขียนวิเคราะห์นั้น น่าจะมีพื้นฐานท่ีไดม้าจากการ
ฝึกงาน 
 ก่อนนกัศึกษาจะกาํหนดหวัขอ้ควรพิจารณาดว้ยวา่หวัขอ้ท่ีจะเขียนนั้นมีโอกาสไดเ้รียน 
รู้จากสถานท่ีจะไปฝึกงานท่ีเพียงพอต่อการรวบรวมเน้ือหาสาระมาวิเคราะห์ไดห้รือไม่ และเอกสาร 
อา้งอิงในแง่ของวิจยัเก่า ๆ ตาํราและเอกสารในสาํนกังานมีเพียงพอใหค้น้ควา้รวบรวมขอ้เทจ็จริงท่ี
จะเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ของนกัศึกษาหรือไม่ 
 เพื่อให้สารนิพนธ์ของนักศึกษามีคุณค่าในการเพ่ิมพูนเน้ือหาวิชาการให้แก่กลุ่มวิชา
ของตน นักศึกษาควรจะเขา้สํารวจสารนิพนธ์ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของคณะฯ หรือห้องสมุดของ
มหาวิทยาลยั เช่น ห้องสมุดปรีดี พนมยงค์ หรือห้องสมุดป๋วย อ้ึงพากรณ์  เพื่อหลีกเล่ียงการทาํ
หัวขอ้ท่ีซํ้ ากบัท่ีเคยทาํไว ้เพราะไม่เช่นนั้นสารนิพนธ์ของนกัศึกษาจะไม่เสริมสร้างความกา้วหนา้
ทางวิชาการแต่อย่างใดเลย วิธีหน่ึงท่ีจะทาํให้หัวขอ้สารนิพนธ์ไม่ซํ้ าแบบใครก็คือ การตั้งหัวขอ้ท่ี
แคบและเจาะลึก หลีกเล่ียงการเสนอสารนิพนธ์แบบชนิดรายงานเชิงประวติัศาสตร์ เชิงสารคดี หรือ
เชิงทฤษฎีลว้น ๆ 
 จากหลกัการกวา้ง ๆ ขา้งตน้นั้น พอสรุปเป็นขอ้ ๆ เก่ียวกบัหลกัการเลือกหัวขอ้ดัง 
ต่อไปน้ี 

1. ตอ้งไม่ใช่หวัขอ้ท่ีมีแนวโนม้จะทาํใหส้ารนิพนธ์เป็นรายงาน 
2. เป็นหัวขอ้ท่ีมีประเด็นน่าคิด น่าวิเคราะห์ เป็นปัญหาท่ีมองท่ีดีท่ีเลวได้ ภายใต้

เง่ือนไขต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองไดน้าํความรู้ทางทฤษฎีมาวิเคราะห์การ
ปฏิบติัท่ีบุคคลในอาชีพยดึประพฤติกนัอยู ่

3. ใหเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตนเองจะฝึกงาน 
4. เป็นเร่ืองท่ีตนเองมีโอกาสจะไดส้มัผสัในขณะท่ีไปฝึกงาน 
5. เป็นเร่ืองท่ีมีขอ้มูล มีตาํรา มีเอกสาร ในการคน้ควา้มากพอ 
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6. เป็นเร่ืองท่ีเจาะลึกลงไปในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
7. เป็นหวัขอ้ท่ีมีประเดน็ปัญหาชวนวิเคราะห์ 
8. เป็นเร่ืองท่ีตนเองสนใจและคิดวา่จะทาํไดดี้ โดยไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาในเวลาเรียน 
9. เป็นเร่ืองท่ีไม่ซํ้ ากบัหวัขอ้ท่ีมีผูเ้คยทาํมาแลว้ เพื่อใหเ้น้ือหาสาระเพิ่มพนูขอ้คิดและ

เน้ือหาแก่กลุ่มวิชาของนกัศึกา 

การวางโครงเร่ือง 

 เม่ือนักศึกษาไดห้ัวขอ้แลว้ก็จะมาวางเคา้โครงเร่ืองซ่ึงอย่างน้อยควรประกอบไปดว้ย
เร่ืองต่อไปน้ี 
 1. สถานการณ์ปัจจุบนั ในส่วนน้ีนกัศึกษาพูดถึงความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตนเอง
จะเขียนนั้นเป็นอยา่งไร มีปัญหาอะไร มีโอกาสท่ีน่าจะเกิดแต่ยงัไม่เกิดอะไรบา้ง 
 2. เหตุผลของการเลือกศึกษา จากสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีปรากฏอยูน่ั้น นกัศึกษาไดแ้รง
บนัดาลใจอะไร นกัศึกษาอยากรู้อะไร นกัศึกษาคาดว่าจะไดพ้บไดเ้ห็นอะไร ไดข้อ้แกปั้ญหาอะไร 
จึงจะเขา้ไปศึกษาเร่ืองดงักล่าวนั้น 
 3. เน้ือหาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะเขียน ในส่วนน้ีพยายามสกดัเอาเฉพาะส่วน
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตนเองจะเขียนอยา่งแทจ้ริง ถา้ตอ้งมีการพาดพิงไปถึงเร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อให้
มีความครบถว้นสมบูรณืในเร่ืองของทฤษฎีตอ้งยน่ยอ่ใหก้ะทดัรัดท่ีสุด มีขอ้ความกล่าวคาํอธิบายไว้
อยา่งชดัแจง้ว่าจะเนน้บางประเด็น บางจุดในทฤษฎีให้มาก เพราะเก่ียวพนักบัปัญหาท่ีตนเองกาํลงั
จะเขียนโดยตรง 
 4. เน้ือหาว่าดว้ยการปฏิบติั ท่ีนกัศึกษาพบเห็นมาจากการฝึกงาน หรือจากการคน้ควา้
เพิ่มเติม นกัศึกษาไปฝึกงานไดพ้บเห็นอะไรบา้งจากการสัภาษณ์ จากการอ่านรายงาน จากการอ่าน
เอกสารทั้งท่ีมีอยูใ่นท่ีฝึกงาน และในท่ีอ่ืน ๆ นกัศึกษาไดท้ราบเร่ืองของการปฏิบติัท่ีเป็นอยูอ่ยา่งไร
บา้ง ควรนาํมากล่าวไวต้ามแนวของทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
 5. การเปรียบเทียบทฤษฎีกบัหลกัปฏิบติั จากทฤษฎีท่ีนกัศึกษาไดเ้คยศึกษาคน้ควา้มา
จากตาํราต่าง ๆ กับการปฏิบติันั้ น นักศึกษาเห็นว่ามีอะไรสอดคล้องกัน มีอะไรขดักัน และท่ี
สอดคลอ้งกนันั้นมีอะไรเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือ และท่ีขดักนันั้นมีอะไรเป็นปัจจยัท่ีขดัขวาง 
 6. การวิเคราะห์ จากการเปรียบเทียบขา้งตน้นั้น นกัศึกษาคิดว่าการทาํงานท่ีนกัศึกษา
พบมากบัทฤษฎีนั้นมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร การปฏิบติัอนัใดท่ีนกัศึกษาเห็นว่าดีเพราะ
อะไร การปฏิบติัอนัใดท่ีนกัศึกษาเห็นว่าไม่ดีเพราะอะไร ขอ้ดีอะไรท่ีนกัศึกษาอยากชมเชย การแก้
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สถานการณ์แลว้ อาจไม่เป็นไปตามทฤษฎี ขอ้บกพร่องอนัใดท่ีนักศึกษาตาํหนิคิดว่าถา้จะทาํให้
ดีกวา่น้ีน่าจะทาํไดเ้พราะอะไร 
 7. ขอ้เสนอแนะและการมองอนาคต จากการวิเคราะห์ของนกัศึกษานั้นนกัศึกษาคิดว่า
จากความรู้ท่ีเคยเล่าเรียนมา จากทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีไดค้น้ควา้มา ประกอบกบัประสบการณ์ท่ีไดส้ังเกต
มาในขณะฝึกงาน นักศึกษามีขอ้เสนอแนะ หัวขอ้ปัญหาท่ีควรจะศึกษาต่อเพิ่มเติม เพื่อให้ไดข้อ้
แกไ้ขหรือไม่ และเท่าท่ีเหตุการณ์ทุกอยา่งกาํลงัเป็นอยูใ่นขณะน้ี นกัศึกษาเห็นว่าอนาคตท่ีเรากาํลงั
เลง็เห็นนั้นจะเป็นอยา่งไร เป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดีหรือเป็นเร่ืองท่ีน่าวิตก นกัศึกษาอยากใหค้วามหวงักบั
คนในวงการวิชาชีพ หรือนกัศึกษาอยากแนะนาํใหค้นปลงและเตรียมตวัท่ีจะพบกบัปัญหาซ่ึงอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
 เน้ือหา 7 ประการ ขา้งตน้นั้น เป็นขอ้เสนอแนะว่านกัศึกษาท่ีทาํสารนิพนธ์ข้ึนมาอยา่ง
นอ้ยตอ้งมีเน้ือหาตามท่ีกล่าวมา แต่บางหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาศึกษาอาจจะเพ่ิมเน้ือหาท่ีมากไปกว่าน้ีก็ได ้
เพื่อใหส้ารนิพนธ์ภายใตห้วัขอ้นั้นมีความสมบูรณ์ แต่ถา้สารนิพนธ์มีเน้ือหานอ้ยไปกว่าน้ีจะเรียกว่า
เป็นสารนิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ไม่ได ้

การหาเนือ้หาสาระ 

 เน้ือหาสาระท่ีนกัศึกษาจะนาํมาเขียนในสารนิพนธ์นั้น อาจนาํมาจาก 
1. จากการคน้ควา้จากตาํรา งานวิจยั และวารสารต่าง ๆ 
2. จากการนาํเอกสารทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งมาศึกษา 
3. จากการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. จากการสงัเกตดว้ยตนเองในขณะท่ีฝึกงาน 
5. จากการพินิจพิเคราะห์ส่ิงต่าง ๆ ท่ีตนคน้ควา้ ถามมา อ่านมา และดูมา 

 ในการอ่านตาํรา เอสารวิจยั และเอสารราชการต่าง ๆ นักศึกษาควรจะเก็บบตัรจด
ขอ้ความท่ีตนคิดว่าจะนาํมาใชป้ระโยชน์ในการเขียนสารนิพนธ์ไว ้โดยท่ีบตัรเหล่าน้ีควรเก็บใส่
กล่อง ซ่ึงอาจจะใชบ้ตัรสีแยกเน้ือท่ีในกล่องไวเ้ป็นส่วน ๆ ตามหัวขอ้ท่ีนกัศึกษาไปกาํหนดไวใ้น
ตารางสารบญั 
 ทุกคร้ังท่ีนักศึกษาเร่ิมอ่านตาํราหรือเอกสารใด ๆ ควรจะจดขอ้มูลเก่ียวกบัตาํราและ
เอกสารนั้น ๆ ไวใ้ห้ครบถว้น คือ ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือหนังสือ เร่ืองท่ีพิมพ์ ช่ือโรงพิมพ์ พ.ศ. ท่ีพิมพ ์ 
(ถา้เป็นบทความในหนงัสือแลว้เราใชเ้พียงบทความนั้น ๆ ในหนงัสือ และไม่ไดใ้ชท้ั้งเล่ม ควรจะ
จดหนา้เอาไวด้ว้ย) 
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 เม่ือเร่ิมอ่าน ควรจะอ่านบทท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น ไม่ควรอ่านทั้งเล่ม และเม่ืออ่านบทท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้ ก็เปิดดูดชันีหลงัเล่มดว้ยว่า คาํ หรือขอ้ความท่ีนกัศึกษาสนใจ ท่ีไม่ไดอ้ยู่ในบทท่ีเรา
อ่านนั้นยงัมีแทรกอยูใ่นหนา้ใดบา้งจะไดอ่้านใหค้รบถว้น 
 เม่ือพบขอ้ความใด ๆ ท่ีคิดว่าจะใชไ้ดใ้นหวัขอ้ใดควรจดไว ้ซ่ึงการจดมี 2 วิธี คือ ส่วน
ใดท่ีนักศึกษาเพียงตอ้งการไดค้วามคิดของเขา แต่ไม่ลอกขอ้ความของเขา ก็สรุปเน้ือหาและจด
ขอ้ความนั้นลงตามท่ีเขา้ใจ และเลือกเกบ็เขา้ไวใ้นกล่องตรงตามหวัขอ้ท่ีคิดว่าจะใช ้ถา้หากขอ้ความ
ใดดีมากจนนกัศึกษาคิดว่าจะใชข้อ้ความของเขาในเคร่ืองหมายอญัญประกาษ ก็จดขอ้ความนั้นให้
ตรงตามท่ีมีอยูใ่นตาํราหรือเอกสารดงักล่าว และควรจดหมายเลขหนา้ของตาํราเล่มนั้น เพื่อเก็บไว้
ทาํเชิงอรรถต่อไป 

การเรียบเรียงเนือ้หา 

 เม่ือนกัศึกษาอ่านตาํราและเอกสารต่าง ๆ ครบถว้นแลว้ ก็จะมีบตัรจดขอ้ความมากมาย
ในแต่ละส่วนหัวขอ้ แลว้นาํบตัรนั้นมาเลือก เพราะเม่ืออ่านมาก ๆ นักศึกษาอาจจะเกิดความคิด
ภายหลงัว่าขอ้ความบางอย่างท่ีจดนั้นใชไ้ม่ไดเ้พราะไม่เก่ียวขอ้ง หรือบางทีก็เก่ียวขอ้งแต่ว่าเป็น
ขอ้คิดขอ้ความท่ีไม่สมบูรณ์ดีเท่ากบัขอ้ความอ่ืน ในช่วงของการเลือกน้ี นกัศึกษาอาจจะเหลือบตัรท่ี
ใชไ้ดอ้ยูเ่พียงคร่ึงเดียว หรือหน่ึงในสามของบตัรทั้งหมด 
 เม่ือเลือกบตัรเสร็จแลว้ ขั้นต่อมาก็จะมาจดัการเรียงบตัร เพื่อท่ีจะดูว่าขอ้ความท่ีจดไว้
นั้น ขอ้ความใดจะนาํมาบรรจุในเน้ือหาก่อนหลงั ขอ้ความในบตัรท่ีนกัศึกษานาํมาเรียงกนันั้นไม่ได้
ต่อกนัแบบสนิทเลยทนัที แต่นักศึกษาในฐานะผูท่ี้คน้ควา้พอจะรู้ว่าเม่ือเขียนสารนิพนธ์สมบูรณ์
แลว้ ขอ้ความใดจะมาก่อนมาหลงั 
 เม่ือเรียงบตัรเรียบร้อยแลว้ นกัศึกษากพ็ร้อมท่ีจะเขียนสารนิพนธ์ ก่อนจะเขียนอะไรลง
ไปก็อ่านบตัรเรียงไปตามลาํดบั ดูขอ้ความท่ีมีอยูใ่นบตัรแลว้ ดูว่าตอ้งเขียนขอ้ความใด ๆ ก่อนท่ีจะ
นาํเอาขอ้ความในบตัรนั้นลงมาบรรจุในสารนิพนธ์บา้ง หรือว่าไม่ตอ้งเขียนอะไรเลย ถา้ตอ้งเขียน
นกัศึกษาก็ตอ้งเขียนขอ้ความแลว้พยายามท่ีจะวกเขา้ไปกาขอ้ความในบตัร เพื่อให้เน้ือหาของเรา
ปะติดปะต่อกนัได ้เม่ือไดบ้รรจุขอ้ความในบตัรใบแรกลงไปแลว้ ก็อ่านขอ้ความในบตัรใบต่อไป 
แลว้ดูว่าจากเน้ือหาของขอ้ความในบตัรใบแรกไปหาขอ้ความในบตัรถดัไปนั้น นกัศึกษาตอ้งเขียน
ขอ้ความอะไรเพิ่มเติมท่ีจะเช่ือมโยงเน้ือหาขอ้ความในบตัรลงไปใหต่้อเน่ืองกนั ทาํเช่นน้ีเร่ือย ๆ ไป 
จนหมดบตัรใบสุดทา้ย ก็จะไดส้ารนิพนธ์ท่ีมีเน้ือหาต่อเน่ืองกนั มีสาระท่ีสะทอ้นการคน้ควา้เป็น
ของตนเองท่ีไม่ไดล้อกขอ้ความใครมา แต่ท่ีสาํคญันักศึกษาตอ้งไม่ลืมแสดงความสามารถในการ
วิเคราะห์ดว้ย 
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 ในการเรียบเรียงเน้ือหานั้น นอกจากจะเรียงลาํดับขั้นตอนให้ดีมีความเป็นตวัของ
ตวัเองแลว้ นักศึกษายงัตอ้งเขียนให้ถูกแบบแผนของการเขียนรายงานทางวิชการดว้ย ซ่ึงเร่ืองน้ี
นกัศึกษาจะไดอ่้านในบทอ่ืนในคู่มือฉบบัเดียวกนั 



บทที ่4 
ส่วนประกอบของสารนิพนธ์ 

 สารนิพนธ์ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ 5 ส่วน คือ 
1. ส่วนนาํเร่ือง 
2. ส่วนเน้ือเร่ือง 
3. ส่วนสรุปความเห็น อภิปราย 
4. ส่วนอา้งอิง 
5. ส่วนภาคผนวก 

 1. ส่วนนาํเร่ือง ไดแ้ก่ หนา้ปก ปกรอง หนา้อนุมติั กิตติกรรมประกาศ และสารบญั ซ่ึง
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 หนา้ปก ให้เยบ็เล่มติดสัน และทาํปกนอก เม่ือสารนิพนธ์ผา่นการสอบและอนุมติัจาก
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์แลว้ 
 ปกรอง ทั้งหนา้ปกและปกรองตอ้งระบุขอ้ความ คือ ช่ือหวัขอ้เร่ืองสารนิพนธ์ ช่ือและ
นามสกลุผูเ้ขียน และรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือปริญญา กลุ่มวิชา คณะ มหาวิทยาลยั และปี พ.ศ.ท่ีพิมพ ์
 หนา้อนุมติั สารนิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ ตอ้งมีหน้าอนุมติั ซ่ึงระบุหัวขอ้เร่ืองสารนิพนธ์ ช่ือ
และนามสกุลผูเ้ขียน กลุ่มวิชาท่ีศึกษา พร้อมทั้งช่ือและลายมือช่ือคณะกรรมการสารนิพนธ์ ส่วน
รูปแบบสารนิพนธ์ วิชาการศึกษาเฉพาะเร่ือง ระบุขอ้ความคาํอนุมติั ช่ือและรายมือช่ืออาจารยท่ี์
ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 กิติกรรมประกาศ ผูเ้ขียนควรกล่าวขอบคุณผูช่้วยเหลือและให้ความร่วมมือในการ
คน้ควา้เพื่อเขียนสารนิพนธ์จนสําเร็จเป็นรูปเล่ม กิติกรรมประกาศน้ีมกัเขียนเพียงหน้าเดียว หรือ
สองหนา้เป็นอยา่งมาก และลาํดบัหนา้ไวต่้อจากหนา้อนุมติั 
 สารบัญ เป็นรายการท่ีแสดงถึงส่วนประกอบสําคญัทั้ งหมดของสารนิพนธ์ตั้ งแต่
กิตติกรรมประกาศไปจนถึงภาคผนวก โดยเรียงลาํดับเลขหน้า ในกรณีท่ีสารนิพนธ์มีตาราง
ประกอบหรือภาคประกอบกใ็หท้าํรายการตาราง และหรือรายการภาพประกอบไวใ้นหนา้ถดัไป 



 
 
 
 

ตัวอย่างที ่1  หน้าปก และปกรอง 
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กระบวนการผลิตข่าวในภาวะรีบเร่ง ศึกษาเฉพาะกรณีรายการเท่ียงวนัทนัเหตุการณ์  
ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวภทัรจิตต ์ใจสุวรรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวารสารศาสตรบณัฑิต 
กลุ่มวิชาวิทยแุละโทรทศัน์ 

คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2555        

ปี พ.ศ. ท่ีพิมพ ์(ไม่ใชปี้การศึกษา) 
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หวัขอ้สารนิพนธ์   กระบวนการผลิตข่าวในภาวะรีบเร่ง ศึกษาเฉพาะกรณีรายการเท่ียงวนัทนั   
                             เหตุการณ์ ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.  
โดย    นางสาวภทัรจิตต ์ใจสุวรรณ์  
กลุ่มวิชา      วิทยแุละโทรทศัน์ 

 
 
คณะกรรมการสารนิพนธ์ 
 
 
                      ...............................................................   ประธานกรรมการ 
           (รองศาสตราจารย ์ดร.สมสุข หินวิมาน) 
 

           ..............................................................   กรรมการ     
                      (นางสาวฟ้าใส  เหมจกัร) 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่างที ่2   หน้าอนุมัติ  

(วชิา วส.490 ฝึกงานภายนอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือตาํแหน่งทางวิชาการ 
และ 

คาํนาํหนา้ ช่ือ 
หา้มใชค้าํยอ่ 
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หวัขอ้สารนิพนธ์   การตดัต่อภาพยนตร์สารคดี ศึกษาเฉพาะกรณี ภาพยนตร์สารคคีเร่ือง " Infinite" 

โดย    นางสาววฒันา ขจดัสารพดัภยั  
กลุ่มวิชา      ภาพยนตร์และภาพถ่าย 

 
 
อาจารยท่ี์ปรึกษา : การศึกษาเฉพาะเร่ือง 
 
 
 

              ...................................................................    
                           (ผูช่้วยศาสตราจารยปั์ทมา สุวรรณภกัดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่างที ่2   หน้าอนุมัติ  

(วชิา วส.491 การศึกษาเฉพาะเร่ือง) 
 
 
 
 
 
 
 
    

ช่ือตาํแหน่งทางวชิาการ หา้มใชค้าํยอ่ 
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กิตติกรรมประกาศ   .................................................................................................................      (1) 
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 2. ส่วนเน้ือเร่ือง ไดแ้ก่ บทนาํ บทเน้ือเร่ือง บทสรุป และ/หรือขอ้เสนอแนะ 
  บทนาํ  เป็นบทแรกของเร่ืองท่ีกล่าวถึงท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา วตัถุประสงค์
ขอบเขตของการศึกษา วิธีศึกษาคน้ควา้ และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา 
  บทเน้ือเร่ือง เน้ือหาของสารนิพนธ์จะแบ่งออกเป็นก่ีบทก็ไดต้ามความจาํเป็นและ
ความเหมาะสมกบัหวัขอ้เร่ืองแต่ละเร่ือง โดยอยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 3. บทสรุป และ/หรือขอ้เสนอแนะ เป็นบทสุดทา้ยของเร่ืองซ่ึงสรุปเร่ืองราวใน 
สารนิพนธ์ทั้งหมด สารนิพนธ์บางเร่ืองผูเ้ขียนอาจมีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัเร่ืองท่ีศึกษา จึง
สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรค โดยแยกเป็นประเด็นตามความสาํคญั ก่อน-หลงั มาก-นอ้ย พร้อม
ทั้งความเห็นในรูปขอ้เสนอแนะเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง และเป็นแนวทางศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
 4.  ส่วนอา้งอิง ไดแ้ก่ บรรณานุกรม (Bibliography) 
  ในสารนิพนธ์ทุกเร่ืองตอ้งมีบรรณานุกรม ซ่ึงหมายถึง รายช่ือหนังสือและเอกสาร
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ซ่ึงใช้เป็นหลักฐานค้นคว้าประกอบการเขียนสารนิพนธ์ ทั้ งท่ีมีอ้างอิงอยู่ใน 
สารนิพนธ์ และท่ีเก่ียวขอ้งกับสารนิพนธ์ โดยแบ่งออกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แล้ว
เรียงลาํดบั ช่ือ นามสกลุ อยูต่ามลาํดบัตวัอกัษร 
(ดูตัวอย่างบรรณานุกรมและ Bibliography หน้า 23) 
 5. ส่วนภาคผนวก ไดแ้ก่ เอกสารสาํคญั แบบสอบถาม แผนท่ี กฎระเบียบ ฯลฯ อนัเป็น
ส่วนประกอบท่ีเพิ่มเขา้มาเพื่อจะช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวของสารนิพนธ์ไดดี้ข้ึนหรือเป็นประโยชน์แก่
ผูอ่้านนอกเหนือไปจากส่วนเน้ือเร่ือง แต่ไม่เหมาะท่ีจะรวมไวใ้นเน้ือความของสารนิพนธ์  ทั้งน้ี 
ภาคผนวกอาจมีมากกวา่ 1 ภาคกไ็ด ้กรณีท่ีมีมากกวา่ 1 ภาค ใหแ้ยกเป็น ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข, 
ภาคผนวก ค 
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การจดัพิมพส์ารนิพนธ์ 

ตวัพิมพ ์
 ให้พิมพเ์ป็นตวัอกัษรสีดาํ โดยใชแ้บบอกัษรเดียวกนัตลอดทั้งเล่ม และใชข้นาดแบบ
อกัษร 16 (ยกเวน้ตวัขอ้เร่ือง หรือหวัขอ้สาํคญั ท่ีตอ้งเนน้ตวัอกัษรใหใ้หญ่) 

กระดาษท่ีใชพ้ิมพ ์
 ใชก้ระดาษขาว (กระดาษปอนด)์ ชนิด 70 หรือ 80 แกรม พิมพห์รืออดัสาํเนาเพียงหนา้
เดียว 

การเวน้ท่ีวา่งริมขอบหนา้กระดาษ 
 หวักระดาษและขอบซา้ยมือ เวน้ไว ้1½ น้ิว 
 ขอบขวามือและขอบล่าง เวน้ไว ้1 น้ิว 
 (ดูตัวอย่างท่ี 4  หน้า 17) 

การเวน้ระยะการพิมพ ์
 ระหวา่งบรรทดั เวน้ 2 ช่วงบรรทดัพิมพเ์ด่ียว (double space) 
 การย่อหน้า เวน้ระยะ 6 ช่วงตวัอกัษร โดยเร่ิมพิมพช่์วงตวัอกัษรท่ี 9 และเวน้ระยะ
ระหวา่งบรรทดัเพิ่มข้ึนอีก 1 บรรทดัพิมพเ์ด่ียว 
 สาํหรับขอ้ความท่ีคดัลอกมา (Quotations) หากมีความยาวไม่เกิน 3 บรรทดัพิมพ ์ให้
พิมพต่์อไปในเน้ือความนั้น และใส่เคร่ืองหมายอญัญประกาศ ( “                ” )  แต่ถา้ขอ้ความท่ี
คดัลอกมานั้นมีความยาวเกิน 3 บรรทดัพิมพ ์ควรย่อหน้าใหม่ โดยเวน้ระยะ 4 ช่วงตวัอกัษร และ 
เร่ิมพิมพช่์วงตวัอกัษรท่ี 5 หากตอ้งการเวน้ขอ้ความท่ีคดัลอกมาบางส่วนกพ็ิมพเ์คร่ืองหมายจุด 3 จุด 
( ... ) 
 (ดูตัวอย่างท่ี 7  หน้า 20) 
 
 



  
 
 
 

1 น้ิว 

1 ½ น้ิว 
17

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยา่งท่ี 4 
 

การเวน้ท่ีวา่งริมขอบหนา้กระดาษ 
1 ½ น้ิว 1 น้ิว 
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การลาํดบัหนา้ 

 ในการลาํดับหน้าส่วนหน้าเร่ืองทั้ งหมด ให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามลาํดับพยญัชนะ
ภาษาไทย โดยเร่ิมนับหน้าปกรองเป็นหน้า ก หน้าอนุมติัเป็นหน้า ข หนา้กิตติกรรมประกาศเป็น
หนา้ ค ตามลาํดบั  ทั้งน้ี ไม่ตอ้งใส่พยญัชนะนั้นในหนา้ปกในหนา้อนุมติั หนา้กิตติกรรมประกาศ 
สารบญั และ/หรือรายการตาราง รายการภาพประกอบ 
 ในการลาํดบัหนา้ส่วนเน้ือเร่ือง ส่วนอา้งอิง และส่วนภาคผนวกให้ใชต้วัเลขไทยหรือ
อารบิคเหมือนกนัตลอดทั้งเล่ม เรียงลาํดบัต่อกนัโดยหน้าแรกของแต่ละส่วนไม่ตอ้งใส่เลขหน้า
กาํกบั 
 ทั้งน้ี ตวัอกัษรหรือเลขหนา้ให้พิมพห่์างจากกระดาษส่วนบน 1 น้ิว และให้อยูใ่นแนว
เดียวกบัขอบขวามือ   (ดูตัวอย่างท่ี 4  หน้า 17) 

การแบ่งบทและหวัขอ้ในบท 

 เม่ือเร่ิมบทใหม่ตอ้งข้ึนหน้าใหม่เสมอ และมีเลขประจาํบททุกบทลาํดบัต่อกนั โดย
พิมพค์าํวา่ บทท่ี ไวก้ลางหนา้ตอนบนสุดขอบหนา้ ส่วนช่ือบทใหพ้ิมพบ์รรทดัรองลงมาและไม่ตอ้ง
ชีดเสน้ใตท้ั้ง บทท่ี และช่ือบท     (ดูตัวอย่างท่ี 7  หน้า 20) 
 สาํหรับหัวขอ้ในบท หวัขอ้ใหญ่เอาไวชิ้ดริมหนา้ดา้นซา้ยมือ และหวัขอ้ยอ่ยรองลงมา
พิมพไ์วเ้ยื้องลดหลัน่กนั และเพื่อใหส้ะดวกแก่การลาํดบัหวัขอ้เหล่าน้ี ใชต้วัเลขบอกการแบ่งหวัขอ้
ไม่เกิน 3 ตาํแหน่ง (1.1.1) และขีดเสน้ใหห้วัขอ้ทุกขอ้ 

ตวัอยา่งท่ี 5 

1.   ............................................................ 
 1.1  ................................................................ 
  1.1.1  ................................................ 
  1.1.2  ……………………………… 
 1.2  ................................................................ 
  1.2.1  ................................................ 
  1.2.2  ……………………………… 
  1.2.3  ……………………………… 
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ตาราง กราฟ แผนภูมิ และภาพประกอบต่าง ๆ 

 ตาราง  พิมพล์าํดบัท่ีของตาราง ช่ือตาราง รายละเอียดตวัเลขและขอ้ความในตาราง 
ตลอดจนท่ีมาของตาราง ตอ้งอยู่ในหน้าเดียวกนัทั้งหมด หากตารางยาวเกินกว่าจะพิมพล์งไดใ้น
หนา้เดียวควรต่อไดอี้กหนา้หน่ึงถดัไปโดยบอกลาํดบัท่ี ช่ือตารางกาํกบัไวด้ว้ย เพื่อใหท้ราบว่าเป็น
ตารางต่อ  ทั้งน้ี การจดัวางตารางตามความกวา้ง หรือความยาวของหน้าความเหมาะสมกบัท่ีว่าง
ของหนา้ 
 กราฟ แผนภูมิ และภาพประกอบต่าง ๆ  โดยใชห้ลกัการพิมพเ์ดียวกบัตาราง 
 

ตวัอยา่งท่ี 6   
การพิมพต์าราง 

ตารางท่ี 1 
อตัราการเพ่ิมของสถานีวิทย ุชัว่โมงการส่งกระจายเสียง และจาํนวนเคร่ืองรับวิทย ุ

 

ปี จาํนวนสถานี ชัว่โมงการส่งกระจายเสียง
ต่อปี 

จาํนวนเคร่ืองรับวิทย ุ

1947  6   26,342  276,000 
1950  25  60,000  546,000 
1960  34  117,265  2,129,000 
1970  67  378,302  11,837,000 
1976  82  478,930  17,360,000 
1977  83  515,068  20,000,000 
1978  84  530,570    ไม่ทราบจาํนวน 

ท่ีมา  Mass Media in India 1979 – 1980, Publication Division, Ministry of Information and 
Broadcasting, Government of India. 

เชิงอรรถ 
 การพิมพเ์ชิงอรรถมี 2 ระบบ คือ (1) อา้งอิงในเน้ือเร่ือง (นาม – ปี) และ (2) ระบบทา้ย
หนา้ หากเลือกใชก้ารลงเชิงอรรค ระบบทา้ยหนา้ ใชพ้ิมพแ์ยกออกจากเน้ือเร่ืองไวส่้วนล่างของหนา้ 
โดยคัน่ดว้ยเส้นตรงยาว 2 น้ิว (ขีดจากริมหน้าดา้นซา้ยมือ) และเรียงเลขกาํกบัเชิงอรรคให้เร่ิมนับ
หน่ึงเม่ือข้ึนบทใหม่ 
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ตวัอยา่งท่ี 7 
การลงเชิงอรรถ (ระบบ ทา้ยหนา้) 

บทท่ี 2 
ทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร 

 นกัทฤษฎีและนกัวิจยัทางการส่ือสาร ไดส้ร้างแบบจาํลองของการส่ือสารแบบต่าง ๆ 
ข้ึนเพื่อวิเคราะห์กระบวนการส่ือสารและประสิทธิภาพของส่ือแต่ละชนิดในการเผยแพร่นวกรรม 
โดยเสนอแบบจาํลองต่าง ๆ ไว ้ดงัน้ี 
 แบบจาํลองการส่ือสารแบบขั้นตอนเดียว (One – step Flow Model) แบบจาํลองน้ีเห็น
ว่า ส่ือมวลชนถ่ายทอดข่าวสาร ความคิดเห็นนวกรรมไปยงัผูรั้บสารโดยตรง โดยไม่ตอ้งผ่านส่ือ
ระหวา่งบุคคล เช่น ผูน้าํความคิดเห็น และข่าวสารนั้นไม่ไดเ้ขา้ถึงผูรั้บทุกคนเท่า ๆ กนั และเนน้วา่ 
 “ข่าวสารหรือนวกรรมจะถูกถ่ายทอดผ่านส่ือมวลชน และถูกกรองโดยกระบวนการ
ทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ การเลือกเปิดรับข่าวสาร (Selective Exposure) การเลือกตีความสาร (Selective 
Perception) และเลือกจดจาํข่าวสาร (Selective Retention) ตรงกบัความสนใจ ความเช่ือหรือ
ทศันคติของผูรั้บสาร...และส่ือมวลชนไม่ไดมี้พลงัหรืออาํนาจอยา่งลน้เหลือ”1 
 สเปคเตอร์และเพ่ือน (Spector et al.) ไดท้าํการทดลองภาคสนามและพบว่า วิทย ุ
กระจายเสียงเป็นแหล่งสารท่ีสําคญัท่ีสุดในการให้ข่าวสารและมีอิทธิพลต่อการยอมรับการฝึก
ปฏิบติัเพื่อสุขภาพในแอควาดอร์2 
 
 
 
 
 
 
 
       
 1 Everrett M. Rogers and Floyed F. Shoemaker, Communication of Innovation : A 
Cross Cultural Approach, 2d ed. (New York : Ther Free Press, 1971), pp: 208-209 
 2 Spector et al., quoted in Foranget z. Rosario, “The Leader in Family Planning and 
the Two-step Flow Model,” Journalism Quarterly 48 (1971) : 293. 
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ตวัอยา่งท่ี 8 
การลงเชิงอรรถ (ระบบ นาม - ปี) 

บทท่ี 2 
ทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร 

 นกัทฤษฎีและนกัวจิยัทางการส่ือสาร ไดส้ร้างแบบจาํลองของการส่ือสารแบบต่าง ๆ 
ข้ึนเพื่อวิเคราะห์กระบวนการส่ือสารและประสิทธิภาพของส่ือแต่ละชนิดในการเผยแพร่นวกรรม 
โดยเสนอแบบจาํลองต่าง ๆ ไว ้ดงัน้ี 
 แบบจาํลองการส่ือสารแบบขั้นตอนเดียว (One – step Flow Model) แบบจาํลองน้ีเห็น
วา่ ส่ือมวลชนถ่ายทอดข่าวสาร ความคิดเห็นนวกรรมไปยงัผูรั้บสารโดยตรง โดยไม่ตอ้งผา่นส่ือ
ระหวา่งบุคคล เช่น ผูน้าํความคิดเห็น และข่าวสารนั้นไม่ไดเ้ขา้ถึงผูรั้บทุกคนเท่า ๆ กนั และเนน้วา่ 
 “ข่าวสาร หรือ นวกรรม จะถูกถ่ายทอดผา่นส่ือมวลชน และถูกกรองโดยกระบวนการ
ทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ การเลือกเปิดรับข่าวสาร (Selective Exposure) การเลือกตีความสาร (Selective 
Perception) และเลือกจดจาํข่าวสาร (Selective Retention) ตรงกบัความสนใจ ความเช่ือหรือ
ทศันคติของผูรั้บสาร...และส่ือมวลชน ไม่ไดมี้พลงัหรืออาํนาจอยา่งลน้เหลือ” (Rogers and 
Shoemaker 1971 : 208-209) 
 สเปคเตอร์และเพื่อน (Spector et al. Quoted in Rosano 1971 : 293) ไดท้าํการทดลอง
ภาคสนามและพบวา่ วิทยกุระจายเสียงเป็นแหล่งสารท่ีสาํคญัท่ีสุดในการใหข่้าวสารและมีอิทธิพล
ต่อการยอมรับการฝึกปฏิบติัเพื่อสุขภาพในแอควาดอร์ 
 แบบจาํลองการส่ือสารแบบสองขั้นตอน (Two – step Flow Model) แบบจาํลองน้ีเนน้
บทบาทและความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ือมวลชนและส่ือระหวา่งบุคคล มีการหลัง่ไหลของข่าวสาร 
(Flow of Information) แบ่งออกเป็นสองขั้นตอน คือ ขั้นหน่ึงเป็นการหลัง่ไหลของข่าวสารจาก
แหล่งสารไปยงัผูน้าํความคิด ขั้นสองเป็นการหลัง่ไหลของข่าวสารจากผูน้าํความคิดไปยงัผูรั้บสาร 
(Rogers and Shoemaker 1971 : 205-206) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

22

บรรณานุกรม 

 ใหพ้ิมพค์าํวา่ บรรณานุกรมไวต้รงกลางหนา้ ห่างจากขอบบน 1½ น้ิว ต่อจากนั้นเวน้
ไว ้3 บรรทดัพมิพเ์ด่ียว พิมพแ์ยกประเภทการอา้งอิงตามลาํดบั ดงัน้ี 

1.  บรรณานุกรมระบบการลงเชิงอรรถทา้ยหนา้ ลาํดบัจาก 
2.  หนงัสือ  (รวมบทความในหนงัสือ) 
3.  บทความ  (ในวารสาร, หนงัสือพิมพ,์ สารานุกรม) 
4.  เอกสารอ่ืน ๆ  (วิทยานิพนธ์, จุลสาร, เอกสารอดัสาํเนา) 
5.  สมัภาษณ์ 
6.  บรรณานุกรมระบบนาม – ปี ลาํดบัจาก 
7.  ภาษาต่างประเทศ (รวมหนงัสือ, บทความในวารสาร, หนงัสือพิมพ,์ สารานุกรม, 

วทิยานิพนธ์, จุลสาร และเอกสารอดัสาํเนา) 
8.  ภาษาไทย  (เช่นเดียวกบัภาษาต่างประเทศ) 
9.  เอกสารอ่ืน ๆ 
10. ภาษาต่างประเทศ (ไดแ้ก่ เทปบนัทึกเสียง, เทปบนัทึกภาพ, ภาพยนตร์,โทรทศัน์) 
11. ภาษาไทย  (การสมัภาษณ์, การบรรยาย) 

 ทั้งน้ี ใหพ้ิมพบ์รรณานุกรมแต่ละประเภท โดยเรียงตามลาํดบัตวัอกัษร ช่ือผูแ้ต่งหรือ
ช่ือเร่ือง (กรณีท่ีไม่ปรากฏนามผูแ้ต่ง) และกลบัเอานามสกลุข้ึนก่อนช่ือตวัและช่ือกลาง สาํหรับ
หนงัสือภาษาต่างประเทศ 
 ในกรณีท่ีมีรายการอา้งอิงจาํนวนไม่มาก ใหใ้ชว้ิธีเขียนตามลาํดบัตวัอกัษร ช่ือผูแ้ต่ง
หรือช่ือเร่ือง โดยไม่แยกประเภทรายการอา้งอิง 

ภาคผนวก 

 ใหพ้ิมพค์าํวา่ ภาคผนวก หรือภาคผนวก ก ข และ ค (กรณีท่ีภาคผนวกมากกวา่ 1 ภาค) 
ไวก้ลางหนา้ห่างจากขอบบน 1½ น้ิว บรรทดัต่อมาพิมพช่ื์อภาคผนวก โดยเวน้จากบรรทดัแรก 3 
บรรทดัพิมพเ์ด่ียว ต่อจากช่ือภาคผนวกใหเ้วน้ 2 บรรทดัพิมพเ์ด่ียว สาํหรับขอ้ความต่อไป 
 หากภาคผนวกมีเชิงอรรถ ใหล้าํดบัหมายเลขของเชิงอรรถแยกแต่ละภาคผนวก โดยลง
เชิงอรรถและพิมพเ์ช่นเดียวกบัเชิงอรรถของเน้ือเร่ือง 
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การลงเชิงอรรถ และบรรณานุกรม 

 ในการเขียนสารนิพนธ์สาํหรับสาขาวิชาสงัคมศาสตร์ เช่น วารสารศาสตร์และส่ือสาร 
มวลชน จาํเป็นตอ้งลงเชิงอรรถและจดัทาํบรรณานุกรม อา้งถึงหนงัสือเอกสารส่ิงพิมพท่ี์ใชค้น้ควา้ 
เพื่อใหเ้น้ือหาในเร่ืองมีคาํอธิบายและเร่ืองราวต่าง ๆ ซ่ึงมิไดอ้ยูใ่นประเดน็โดยตรง และในขณะ 
เดียวกนัอาจช่วยใหผู้อ่้านไดท้ราบแหล่งหรือท่ีมาของขอ้มูล หลกัฐาน ขอ้คิดเห็น และเร่ืองราวท่ีเป็น
ประโยชน์ สามารถเลือกใชร้ะบบทา้ยหนา้ หรือระบบนาม – ปี รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ดงัน้ี 

1.  ระบบทา้ยหนา้ 
 การลงเชิงอรรถและบรรณานุกรมแบบทา้ยหนา้น้ี มีแบบแผนและหลกัเกณฑใ์นการ
บนัทึกรายการต่างกนัตามประเภทของการอา้งอิง คือ หนงัสือ บทความในหนงัสือ วารสาร หนงั- 
สือพิมพ ์สารานุกรม วิทยานิพนธ์ จุลสาร เอกสารอดัสาํเนา และการสมัภาษณ์ 

 เชิงอรรค 
 สาํหรับการอา้งอิงท่ีอา้งถึงเป็นคร้ังแรกใหล้งรายการอยา่งสมบูรณ์ เม่ืออา้งอิงซํ้ าใหล้ง
คาํยอ่ ดงัน้ี 
 หากไม่มีรายการอา้งอิงอ่ืนมาคัน่ ภาษาไทยใช ้ เพิ่งอา้ง ภาษาองักฤษใช ้ Ibid. (ถา้
หนา้ต่างกนัใหล้งเลขหนา้กาํกบัดว้ย) 
 การอา้งซํ้าถึงหนงัสือและส่ิงพิมพท่ี์เคยอา้งมาแลว้ แต่มีหนงัสือหรือส่ิงพิมพอ่ื์นคัน่อยู่
และอา้งซํ้าคนละหนา้กบัการอา้งคร้ังก่อน ภาษาไทยใช ้ “อา้งแลว้” ภาษาองักฤษใช ้ “op. cit.” แลว้
ต่อดว้ยเลขหนา้ท่ีอา้ง หากอา้งซํ้าโดยมีหนงัสือหรือส่ิงพิมพอ่ื์นคัน่อยู ่ และอา้งซํ้าหนา้เดียวกนักบั
การอา้งคร้ังก่อน ภาษาไทยใช ้“อา้งแลว้หนา้เดียวกนั” ภาษาองักฤษใช ้“loc.cit” 

ตวัอยา่ง 
 1.  Richard C. Horsteffer, Bias in News. (Columbus : Ohlo State University Press, 
1976). P.198. 
 2.  นิธิ เอ่ียวศรีวงศ ์“ภาษาไทย อิเลคทรอนิคส์” โลกหนงัสือ 5 สิงหาคม 2525) : 50. 
 3.  Hofstetter, op. Cit. Pp. 109-123 
 4.  นิธิ เอ่ียวศรีวงค ์อา้งแลว้หนา้เดียวกนั 
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 ก.  หนงัสือ 
แบบแผน 
 ผูแ้ต่ง, ช่ือเร่ือง, ช่ือชุดและลาํดบัท่ี (ถา้มี), คร้ังท่ีพิมพ ์ (กรณีพิมพม์ากกวา่ 1 คร้ัง) 
จาํนวนเล่ม (กรณีหลายเล่มจบ) (สถานท่ีพมิพ ์: สาํนกัพมิพห์รือโรงพิมพ,์ ปีท่ีพิมพ)์, หนา้. 

ตวัอยา่ง 
 1.  เกียรติชยั พงษพ์าณิชย,์ ส่ือมวลชนเพ่ือการศึกษาและการพฒันาชนบท, (กรุงเทพ 
มหานคร : โรงพิมพพ์ิฆเณศ, 2518), หนา้ 31. 
 2.  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สาํนกันายกรัฐมนตรี, การศึกษา
บทบาทของส่ือมวลชนต่อการศึกษาของชาวบา้น : สภาพปัจจุบนัของส่ือมวลชน, (กรุงเทพมหา 
นคร : โรงพิพมแ์ละทาํปกเจริญผล, 2522), หนา้ 9-15. 
 3.  สุภา ศิริมานนท ์ “โอกาสและลกัษณะการอยา่งไรท่ีนบัวา่เหมาะสมสาํหรับหนงัสือ 
พิมพท์อ้งถ่ินลา้หลงั,” ในวรรณไวทยาการ ชุมนุมบทความทางวิชาการ : วารสารศาสตร์ (พระนคร : 
โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2514) : 27-89. (สมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทยพิมพถ์วายพระ
เจา้วรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศป์ระพนัธ์ ในโอกาสท่ีพระชนมค์รบ 80 พรรษาบริบูรณ์ 25 
สิงหาคม 2514) 
 4.  จอห์น เอ.อาร์.ลี, นโยบายและการส่ือสาร : แนวโนม้และแนวคิดสมยัใหม่,  
แปลโดยบุญรักษ ์ บุญญะเขตมาลา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2522) 
หนา้ 39 
 5.  เสรี วงษม์ณฆา, คู่มือวจิยัและวดัผลโฆษณาสาํหรับนกัวจิยัและผูใ้ชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มูลวิจยั, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,ม.ป.ป.,) หนา้ 11-12, 19. 
 6.  พีระ จิระโสภณ “การวเิคราะห์องคป์ระกอบในงานนิเทศศาสตร์,” ประสบการณ์
วิชาชีพนิเทศศาสตร์, หนา้ท่ี 9, พิมพค์ร้ังท่ี 1, (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2531), 
น. 440-441 
 7.  สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, ระเบียบวิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบนับณัฑิตพฒันบรหารศาสตร์, 2536), น. 108 
 8.  Paul Kecskmeti “Propaganda,” in Handbook of Communication, eds. Lthiel de 
Sola Pool, et al, : (Chicago : Rand McNally Com., 1973), p.125. 
       
 ม.ป.ท.  หมายถึง ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ ์
 ม.ป.ป.  หมายถึง ไม่ปรากฎปีท่ีพิมพ ์
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 9.  Newcomb T. M., Social Psychology (New York: The Dsycler Press Publication, 
1954), P’128 
 10. John C. Merrill and Ralph L. Lowenstein.  Media Message and Msn New 
Perspect in Communication. (New York: David Mekay Company Inc., 1971) : pp. 134-135 
 11. Edward Stasheff, et al., The Television Program : Its Direction and Production, 5 
th ed. (New York : Hill and Wang, 1976), pp. 224-238. 

หนงัสือท่ีไม่ระบุช่ือผูแ้ต่ง  ลงเชิงอรรถ ดงัน้ี 
 “23 ปีของทีวีสี,” ไทยแลนดธุ์รกิจ 1 (ธนัวาคม 2522) : 45-48 

 ข.  บทความในวารสาร หนงัสือพิมพ ์
แบบแผน 
 ผูเ้ขียน, “ช่ือบทความ, ช่ือวารสาร ปีท่ีหรือเล่มท่ี (เดือน ปี) : หนา้. 
 ผูเ้ขียน, “ช่ือบทความ, ช่ือหนงัสือพิมพ ์  (วนั เดือน ปี) : หนา้. 

ตวัอยา่ง 
 1.  จาํเริญลกัษณ์ ธนะวงันอ้ย, “ปัญหาของนกัส่ือสารมวลชน,” วารสารศาสตร์ 1 
(ตุลาคม 2523) : 33-36 
 2.  Behind The Noble Prize”, Nation Review (12 December, 1976) : 6. 

  วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
แบบแผน 
 ช่ือผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์, “ช่ือวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์,” (ระดบัของ
วิทยานิพนธ์ ช่ือกลุ่มวิชา คณะ มหาวิทยาลยั, ปีท่ีพิมพ)์, หนา้. 

ตวัอยา่ง 
 มาลยั กลุลาวลัย,์ “A.E. กบัความสาํเร็จในการโฆษณา,” (สารนิพนธ์วารสารศาสตร
บณัฑิต กลุ่มวิชาโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2525), หนา้ 63. 
 ปิยวดี มาลีนนท,์ “NHK World ความพยายามท่ีจะครอบครองโลกทางขอ้มูลข่าวสาร : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการผลิตรายการข่าวภาษาองักฤษของ NHK World TV,” (สารนิพนธ์วารสาร
ศาสครบณัฑิต กลุ่มวิชาวิทยแุละโทรทศัน์ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน) มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์, 2543), หนา้ 35. 
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 หรรษา วงศธ์รรมกลู, “การใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจต่อเทคโนโลยสีารสนเทศ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิตคณะ
วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2540), น.24. 
 ชูศกัด์ิ รองสวสัด์ิ, “ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบเน้ือหาของรายการมองต่างมุมกบั
ทศันคติความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์ของผูช้มรายการมองต่างมุม ทางสถานีวิทยโุทรทศัน์
แห่งประเทศไทย ช่อง 11,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2537), น.28. 

  เอกสารอ่ืน ๆ 
แบบแผน 
 เหมือนแบบแผนหนงัสือ ยกเวน้ช่ือเร่ืองใส่ไวใ้นเคร่ืองหมายอญัญประกาศและระบุ
ลกัษณะของเอกสารนั้น เช่น อดัสาํเนา หรือ mimeographws, พิมพ ์หรือ Typewritten. ไวใ้นวงเลบ็
ทา้ยรายการ 

ตวัอยา่ง 
 ปิยกลุ เลาวณัยศิ์ริ, “เลนซ์,” เอกสารประกอบคาํบรรยายวิชาการถ่ายภาพยนตร์ 
(กรุงเทพมหานคร : คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2525), (อดัสาํเนา) 
 นิคม จนัทรวฑูิร, “การกระจายรายไดแ้ละแรงงาน,” เอกสารในการสมัมนาเร่ืองสถาน 
การณ์ทางเศรษฐกิจในรอบปี 2519 และแนวโนม้ในอนาคตปี 2520 (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 24 
กมุภาพนัธ์ 2520), (อดัสาํเนา) 
 สจัจา สายโรจน์พนัธ์, “สภาวะแวดลอ้มกบัความปลอดภยัในการทาํงาน,” (กรุงเทพ 
มหานคร : กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม สาํนกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ, 
2520), (อดัสาํเนา) 

  สมัภาษณ์ 
แบบแผน 
 สมัภาษณ์ ช่ือ ผูใ้หส้มัภาษณ์, ตาํแหน่ง (ถา้มี), วนั เดือน ปี. 
ตวัอยา่ง 
 สมัภาษณ์ ดนยั ศรียาภยั, อธิบดีกรมประชาสมัพนัธ์, 11 สิงหาคม 2525. 

 อน่ึง สาํหรับ เอกสารอนัดบัรอง คือ เอกสารซ่ึงมีผูก้ล่าวไวใ้นหนงัสือเล่มหน่ึงเล่มใด 
โดยท่ีผูเ้ขียนสารนิพนธ์ไม่เคยอ่านหนงัสือเล่มนั้น ควรลงเชิงอรรถ ดงัน้ี 
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แบบแผน 
 ข้ึนตน้ดว้ยช่ือผูแ้ต่ง และช่ือเร่ืองเอกสารอนัดบัแรก ใชว้า่ “อา้งถึงใน” หรือ “กล่าวถึง
ใน” (Quote in หรือ Cited by) นาํช่ือผูแ้ต่ง ช่ือ เร่ือง เอกสารอนัดบัรอง 
ตวัอยา่ง 
 C.I Hoviand and Weiss. “The Influence of Source Credibility on Communication 
Effectiveness,” Public Opinion Quarterly 15, (1952) อา้งถึงใน ประภาเพญ็ สุวรรณ ทศันคติ การ
จดัผลและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนามยั (กรุงเทพมหานคร ไทยวฒันพานิช 2520) หนา้ 89. 

 บรรณานุกรม 
 การลงบรรณานุกรมใชแ้บบแผนเหมือนกบัเชิงอรรถ แต่ต่างกนั ดงัน้ี 
 1.  ช่ือผูเ้ขียน นามสกลุข้ึนตน้ก่อนช่ือ และช่ือกลาง สาํหรับ หนงัสือ และเอกสาร
ต่างประเทศ 
 2.  ใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (, period) ทา้ยช่ือผูเ้ขียน ช่ือหนงัสือและทา้ยปี พ.ศ.ท่ีพิมพ ์
 3.  ไม่ตอ้งใส่เลขหนา้ท่ีอา้งอิง ยกเวน้บทความในหนงัสือ วารสารหนงัสือพิมพ ์
 4.  หากเป็นบทความในหนงัสือ ใช ้In นาํหนา้ช่ือหนงัสือ 
 5.  หากเป็นหนงัสือท่ีมีผูเ้รียบเรียง แปลใช ้Edited by แทน ed. หรือ eds. ใช ้Translated 
by แทน trans. 
 6.  ไม่ใส่วงเลบ็สถานท่ีท่ีพิมพแ์ละปีท่ีพิมพ ์

2.  ระบบนาม - ปี 
 การอา้งอิงและบรรณานุกรมระบบนาม – ปี น้ี เป็นการอา้งอิงแทรกปนไปกบัเน้ือหา 
นบัวา่สะดวกกวา่ระบบทา้ยหนา้ เพราะไม่วา่การอา้งอิงจะใชห้นงัสือบทความในหนงัสือวารสาร
หนงัสือพิมพ ์ สารานุกรม วิทยานิพนธ์ จุลสาร เอกสาร อดัสาํเนา สมัภาษณ์ ภาพยนตร์ เทป 
โทรทศัน์ การบรรยาย ต่างกใ็ชรู้ปแบบการอา้งอิงเหมือนกนั คือ ใส่เพียง ช่ือ นามสกลุ (สาํหรับ
หนงัสือภาษาไทย) และนามสกลุ (สาํหรับหนงัสือภาษาต่างประเทศ) ต่อดว้ย ปี พ.ศ. หรือ ปี พ.ศ. ท่ี
จดัพิมพ ์และหนา้ท่ีอา้งถึง 
ตวัอยา่ง 
 (เกียรติชยั พงษพ์าณิชย,์ 2518 : 31) 
 (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2522 : 9-15) 
 (สุภา ศิริมานนท ์อา้งถึงใน เสลา เลชะรุจิ, 2507 : 35) 
 (สนัน่ ปัทมะทิน, บรรณาธิการ 2520 : ส. 40-49) 
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 (ดนยั ศรียาภยั, สมัภาษณ์) 
 (Kecskmeti, quoted in Pool, 1973 : 125) 
 (Hoviand and Weiss, 1957 : 65) 
 สาํหรับบรรณานุกรมระบบนาม – ปี เหมือนกบัระบบเชิงอรรถทา้ยหนา้ แต่แยก
ประเภทหนงัสืออา้งอิงต่างกนั (ดูหนา้ 24) 
 

ตวัอยา่งท่ี 9 
การพิมพบ์รรณานุกรมภาษาไทย (หากลงเชิงอรรถ ระบบทา้ยหนา้) 

บรรณานุกรม 
หนงัสือ 
เกียรติชยั พงษพ์าณิชย,์ ส่ือมวลชนเพ่ือการศึกษาและการพฒันาชนบท, กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพพ์ิฆเณศ, 2518. 

ขจดัภยั บุรุษพฒัน์, ชนกลุ่มนอ้ยในไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 2 แกไ้ขเพ่ิมเติม, กรุงเทพมหานคร : แพร่ 
 พิทยา, 2519. 

สอ เสถบุตร, การปฏิวติัคร้ังใหญ่ในการหนงัสือพิมพ,์ ในการประชุมสมัมนาหนงัสือพิมพแ์ห่ง 
 ประเทศไทย พระนคร : โรงพิมพม์งคลการพิมพ,์ 2507. 

สวนิต ยมาภยั และ ระวิวรรณ ประกอบผล, แบบจาํลองการส่ือสารสาํหรับการศกึษาและส่ือสาร 
 มวลชน, กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2528. 

สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, การส่ือสารกบัสงัคม, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
 2530. 

บทความ 
คึกฤทธ์ิ ปราโมช. ม.ร.ว. “ขา้วไกลนา.” สยามรัฐ (12 มกราคม 2520) : 3. 

ชวลิต ปัญญาลกัษณ์. “ส่ือมวลชนกบัการพฒันาชนบท.” รายงานการสมัมนาระดบัชาติสถาบนั 
 สงัคมในชนบทและการร่วมมือของประชาชน ณ โรงแรมปทุมรัตน์ อุบลราชธานี 4-10 
 กนัยายน 2521 (เอกสารหมายเลข 12 อดัสาํเนา) : 205-221. 

ฉวีวรรณ กาญจนาหงสกลุ และเสนีย ์มะคาดะกลุ. “การเพิม่ประชากรก่อใหเ้กิดปัญหาทาง 
 เศรษฐกิจและสงัคมในภาคใต,้” สงัคมศาสตร์ปริทศัน์, 12 (พฤศจิกายน 2517) : 49-66 
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เจริญ เตชะประสบ, วิจารณ์เร่ือง สายส่ือสยาม, โดย สุลกัษณ์ ศิวรักษ ์สงัคมศาสตร์ปริทศัน์ 5 
 (มิถุนายน – สิงหาคม 2510). 139-141 

เอกสารอ่ืน ๆ 
เกษม ศิริสมัพนัธ์. “กิจการหนงัสือพิมพใ์นสมยัรัชกาลท่ี 6.” (อดัสาํเนา, 2513) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย.์ “ขอ้ควรคาํนึงในการใชว้ิทยเุพื่อการ 
 ป้องกนัปัญหายาเสพติด : บทความจากการสมัภาษณ์ รศ.นพ.วิชยั โปษยจินดา.” 
 (อดัสาํเนา, 2523)  

สุวิทย ์บุตรพร้ิง. “บทบาทการเสนอข่าวของสาํนกัข่าวไทย.” สารนิพนธ์คณะวารสารศาสตร์และ 
 ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2524. 

หรรษา วงศธ์รรมกลู, “การใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจต่อเทคโนโลยสีารสนเทศแบบเครือข่าย 
 อินเตอร์เน็ต ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์” วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะ 
 วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2540. 

ปิยวดี มาลีนนท,์ “NHK World ความพยายามท่ีจะครอบครองโลกทางขอ้มูลข่าวสาร : ศึกษา 
 เฉพาะกรณีการผลิตรายการข่าวภาษาองักฤษของ NHK World TV,” สารนิพนธ์ 
 วารสารศาสตรบณัฑิต กลุ่มวิชาวิทยแุละโทรทศัน์ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสาร 
 มวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2543, หนา้ 35. 

นิคม จนัทรวทุิร, “การกระจายรายไดแ้ละแรงงาน,” เอกสารในการสมัมนาเร่ืองสถานการณ์ทาง 
 เศรษฐกิจในรอบปี 2519 และแนวโนม้ในอนาคตปี 2520 ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 24 กมุภาพนัธ์ 2520 (อดัสาํเนา) 

สจัจา สายโรจน์พนัธ์ “สภาวะแวดลอ้มกบัความปลอดภยัในการทาํงาน.” กรุงเทพมหานคร : กอง 
 วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม สาํนกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ, 2520. 
 (อดัสาํเนา) 

สมัภาษณ์ 
สุภา ศิริมานนท.์ นกัหนงัสือพิมพอ์าวโุส สมัภาษณ์ 7 มิถุนายน 15 สิงหาคม และ 21 กนัยายน  
 2525. 

ทวี จุลทรัพย.์ อธิบดีกรมราชทณัฑ ์สมัภาษณ์, 6 ตุลาคม 2520. 
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ตวัอยา่งท่ี 10 
การพิมพบ์รรณานุกรมภาษาองักฤษ (หากลงเชิงอรรถ ระบบทา้ยหนา้) 

Books 
Bettinghaus, Erwin P. Persuasive Communication.  New York : Holt, Rinehart and Winston, 
 1968. 

Lazarsfeid, Paul F, and Mezel, Herbert. “Mass Media and Personal influence.”  IN The Science 
 Of Human Communication pp. 94-115.  Edited by Wilbur Schramm.  New York : 
 Basic Book 1963. 

Schramm, Wilbur.  Mass Media and National Development : the Role of Information in The 
 Developing Countries.  Stanford, Cal. : Stanford University Press, 1964. 

 “How Communication Works,” In Dimension of Communication, pp. 3-25.  Edited 
 By Lee Richardson, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice – Hall, 1969. 

Articies 
Boonlert supadhiloke. “Communicator and Civil Engineer : How Close we are?”   
 Paper Presented at the Amic seminar on Some Aspects of Multi – Media 
 Approach to Mass Communication.  Bangkok, 4-6 October, 1997. 

Leavitt, Harold J., and Mueller, Ronald A.H. “Some Effects of Feedback on Commi8nication. 
 “Human Relations 4 (1951) : 401-410. 

Other Materials 
Fujitake, Akira. “The Needs for Media – A Priority Study.”  The NHK Report on Broadcasting 
 Research.  (December, 1963) : 13-20. 
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ตวัอยา่งท่ี 11 
การพิมพบ์รรณานุกรม (หากลงเชิงอรรถ ระบบ นาม - ปี) 

ภาษาต่างประเทศ 
Bettinghaus, Erwin P. Persuasive Communication.  New York : Holt, Rinehart and Winston, 
 1968. 

Lazarsfeld, Paul F. and Menzel, Herbert. “Mass Media and Personal influence.”  The Science of 
 Human Communication pp. 94-115.  Edited by Wilbur Schramm.  New York : 
 Basic Book 1963. 

Leavitt, Harold J., and Mueller, Ranald A.H.  “Some Effects of Feedback on Communicaiton. 
 “Human Relations 4 (1951) : 401-410. 

ภาษาไทย 
เกียรติชยั พงษพ์าณิชย ์ส่ือมวลชนเพ่ือการศึกษาและการพฒันาชนบท. กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพพ์ิฆเณศ, 2518. 

คึกฤทธ์ิ ปราโมช., ม.ร.ว. “ขา้วไกลนา.” สยามรัฐ (12 มกราคม 2520) : 3. 

สอ เสถบุตร. “การปฏิวติัคร้ังใหญ่ในการหนงัสือพิมพ”์ การประชุมสมัมนาหนงัสือพมิพแ์ห่ง 
 ประเทศไทย พระนคร : โรงพิมพม์งคลการพิมพ,์ 2507. 

เอกสารอ่ืน ๆ 
ภาษาไทย 
พงษศ์กัด์ิ พยฆัวิเชียร, บรรณาธิการหนงัสือพิมพม์ติชน, สมัภาษณ์, 14 ตุลาคม 2524  

สุภา ศิริมานนท ์นกัหนงัสือพิมพอ์าวโุส.  7 มิถุนายน, 15 สิงหาคม และ 21 กนัยายน 2525 

วิลาศ มณีวตั. “วรรณกรรมขา้งถนน” รายการชีพจนลงเทา้ เสนอทางสถานีโทรทศัน์ ช่อง 7 สี 
 กองทพับก 21 ตุลาคม 2525. 
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ผนวก ก 

การจดัทาํสารนิพนธ์ของนกัศึกษาชั้นปริญญาตรี 
ฝึกงานภายนอก (Internship) และการศึกษาเฉพาะเร่ือง (Special Project) 

คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

 เพื่อความเป็นระเบียบนกัศึกษาท่ีลงเรียนวชิา วส.490 ฝึกงานภายนอก (Internship) 
หรือวิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเร่ือง (Special Project) ใหน้กัศึกษาอ่านขอ้กาํหนด และปฏิบติั
ตาม ดงัน้ี 
 นกัศึกษาตอ้งจดัทาํเคา้โครงและสารนิพนธ์ฉบบัร่างใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์
อ่านก่อนจะจดัส่งฉบบัจริง โดยฉบบัร่างจะตอ้งปฏิบติัดงัต่ไปน้ี 

1. ตอ้งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์อ่านเคา้โครงและเน้ือหาก่อนจดัพิมพฉ์บบัจริง 
2. เอกสารท่ีใชอ้า้งอิงในสารนิพนธ์ จะตอ้งนาํมาจากแหล่งขอ้มูล ดงัน้ี 

2.1 หนงัสือตาํราภาษาไทยอยา่งนอ้ย 3 เล่ม และหนงัสือตาํราภาษา  
องักฤษอยา่งนอ้ย 2 เล่ม 

  หรือ 2.2  สารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม เท่านั้น 
  หรือ 2.3  บทความในวารสาร หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร จุลสาร ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  หรือ 2.4  เอกสารอดัสาํเนา 
  หรือ 2.5  การสมัภาษณ์ 
  หรือ 2.6  เอกสารอ่ืน ๆ 

3. ในสารนิพนธ์ฉบบัจริงตอ้งมีการอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลดว้ย เชิงอรรถ และ 
บรรณานุกรม ใหค้รบถว้น 

4. การเขียนคาํท่ีเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งเขียนคาํภาษาไทย และคาํภาษาองักฤษอยู ่
ในวงเลบ็กาํกบั 

5. หากคาํภาษาองักฤษท่ีมีความหมายภาษาไทย ใหใ้ชค้าํภาษาไทย แลว้วงเลบ็คาํ 
ภาษาองักฤษกาํกบั ไม่ใหเ้ขียนแต่ภาษาองักฤษดว้ยคาํภาษาไทยท่ีทบัศพัท ์

6. ในการเขียนสารนิพนธ์ หา้มใชค้าํท่ีเป็นภาษาพดู ภาษาแสลง ภาษาเฉพาะกลุ่ม 
7. นกัศึกษาตอ้งเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ อยา่งนอ้ย 3 คร้ัง หรือมากกวา่น้ี 
8. นกัศึกษาอ่านคู่มือการฝึกงานภายนอก และการศึกษาเฉพาะเร่ือง เพื่อประกอบการ

จดัทาํสารนิพนธ์ 



ภาคผนวก ข 
แบบ 1  แนะนําตัวฝึกงาน 
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คาํร้องฝึกงาน  (รูปแบบ 1) 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

 วนัท่ี.................เดือน..................................พ.ศ................. 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ออกหนงัสือฝึกงานภายนอก 

เรียน  คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
 

 ขา้พเจา้   นาย   นางสาว............................................................................ เลขทะเบียน.................................. 
นกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี.............. กลุ่มวชิา............................................................. .คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  
อาจารยท่ี์ปรึกษา..........................................................................  ท่ีอยูน่กัศึกษา บา้นเลขท่ี...............................ซอย................... 
ถนน................................ตาํบล/แขวง.....................................อาํเภอ/เขต....................................จงัหวดั.....................................
รหสัไปรษณีย.์.............................................................................E-mail ............................................................................. 
มีความประสงคจ์ะฝึกงาน  ดงัน้ี 

    ฝึกงานนบัหน่วยกิต  วชิา    วส.490            คร้ังท่ี...........  (ขอคร้ังท่ี 2 โปรดระบเุหตผุล) 
    ฝึกงานไม่นบัหน่วยกิต        หาประสบการณ์                       
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................................................                       
 ช่ือหน่วยงาน............................................................................................................. ........... .................................. 
ฝึกงานดา้น...............................................................................หนงัสือถึง................................................................. ................... 
ระยะเวลาการฝึกงาน (โปรดระบุ) ......................................... ......................................  ฝึกงาน ในภาค..................../.................... 
ท่ีอยูห่น่วยงาน ................................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................................... 
 ........................................................................Website : ………………………………………………………………….. 
 รายละเอียดเพ่ิมเติม .................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จกัขอบพระคุณยิง่ 
        ขอแสดงความนบัถือ 

       ลงช่ือ........................................................... 
 

ความเห็น   อาจารย์ทีป่รึกษา  รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คาํส่ังคณบด ี
  เห็นควรอนุมติั   ความเห็นอ่ืน (โปรดระบุ) .............................................................................. 
.......................................................................................... .............................................................................. 
.......................................................................................... .............................................................................. 
ความเห็นเจ้าหน้าที ่ .............................................................................. 
.......................................................................................... ............................................................................. 
.......................................................................................... .............................................................................. 
.......................................................................................... .............................................................................. 

 

 



 
แบบ 2  ส่งตัวฝึกงาน                                      

รับคาํร้องวนัท่ี................................................................. 
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คาํร้องฝึกงาน (รูปแบบ 2) 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

         วนัท่ี....... .........เดือน.... ........... ...................พ.ศ...............

เร่ือง     แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ และหวัขอ้สารนิพนธ์ วชิา  วส.490   วส.491    วส.492     

เรียน    คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

 ขา้พเจา้  นาย   นางสาว ................................................................................... เลขทะเบียน..........................................
นกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี.............. กลุ่มวชิา.......................................................................คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
อาจารยท่ี์ปรึกษา..................................................................... ท่ีอยูน่กัศึกษา บา้นเลขท่ี................................ซอย.................................... 
ถนน................................. แขวง.............................เขต....................................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์..........................

................................................................................ E-mail .......................................................................................................... 
 มีความประสงคข์อฝึกงาน และ/หรือการศึกษาเฉพาะเร่ืองในภาคสุดทา้ยของการศึกษา ตามหลกัสูตรปริญญาตรีวารสาร- 
ศาสตรบณัฑิต ในวชิา   วส.490   วส.491     ภาคเรียนท่ี .................../....................... ระยะเวลา.............................. ......................... 
สถานท่ีฝึกงาน
........................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่..........................................................................................................................................................................................................
กาํหนดหวัขอ้สารนิพนธ์ เร่ือง...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
 ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดติ้ดต่อเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ และผูค้วบคุมการฝึกงานภายนอก ในวชิาดงัน้ี 
  วส.490  (1) ..........................................................................   อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์       (ลงนาม ) ............................ 
           (2)  ..........................................................................   ผูค้วบคุมการฝึกงาน จากหน่วยงานภายนอก 

  วส.491 .................................................................................  อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์       (ลงนาม) ............................. 

  โปรดระบุเหตุผล กรณีเปล่ียนแปลงสถานประกอบการ หรือช่ือผูค้วบคุมการฝึกงาน  .......................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั  จกัเป็นพระคุณยิง่ 

                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 

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

ความเห็น  หัวหน้าสาขาวชิา       ความเห็นเจ้าหน้าที ่
  เห็นควรอนุมติั      ความเห็นอ่ืน (โปรดระบุ)   ......................................................................................................... 

.....................................................................................................  ......................................................................................................... 

.....................................................................................................  ......................................................................................................... 

.....................................................................................................  ......................................................................................................... 

ความเห็น  อาจารย์ทีป่รึกษา  รองคณบดฝ่ีายวชิาการ       คาํส่ังคณบด ี
  เห็นควรอนุมติั      ความเห็นอ่ืน (โปรดระบุ)   ......................................................................................................... 

.....................................................................................................  ......................................................................................................... 

.....................................................................................................  ......................................................................................................... 
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คาํร้องเปลีย่นหัวข้อสารนิพนธ์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

 วนัท่ี.....…...........เดือน..................................พ.ศ....…….......... 

เร่ือง   ขอเปล่ียนหวัขอ้สารนิพนธ์ วิชา วส.......................... 

เรียน   ................................................................................. (อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์) 

 ขา้พเจา้  นาย  นางสาว..........................................….................... เลขทะเบียน.............................. 
นกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี............. กลุ่มวิชา……………….……………..คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  
อาจารยท่ี์ปรึกษา .........................................................................................  
ท่ีอยูน่กัศึกษา บา้นเลขท่ี.......................... ซอย...........................ถนน......................... ตาํบล/แขวง ......................... 
อาํเภอ/เขต................................. จงัหวดั.............................. รหสัไปรษณีย.์................................ 
............................................................   E-mail ……………………….………………….………………..… 

 มีความประสงคข์อเปล่ียนหวัขอ้สารนิพนธ์  ดงัน้ี 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั จกัขอบคุณยิง่ 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 ลงช่ือ.............................................................. 
 

ความเห็นอาจารย์ทีป่รึกษาสารนิพนธ์ 
    อนุมติั   
    เห็นควรแกไ้ข ดงัน้ี   
           ...................................................................................... ......... 
           ...................................................................................... ......... 
           ...................................................................................... ......... 
           ...................................................................................... ......... 
 
   ................................................... 
   ............... /....................../........... 
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บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ    คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  มธ. ศนูยรั์งสิต       

วนัที ่                                
เร่ือง  คะแนนสารนิพนธ์ วชิา วส.490 ฝึกงานภายนอก และวชิา วส.491 การศึกษาเฉพาะเร่ือง   

เรียน  คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  

 ตามท่ี  นาย  น.ส. .…………..………….……………… เลขทะเบียน…………...…….. 
กลุ่มวิชา……………………….………… ไดจ้ดทะเบียนเรียนภาค …….….…/……….……. ศึกษาลกัษณะ
วชิา  วส.490  ฝึกงาน ณ บริษทั ……………………………………………………………….…………… 
หรือวชิา  วส.491  โดยกาํหนดหวัขอ้สารนิพนธ์ เร่ือง……………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

และเสนอ  ศาสตราจารย ์ รศ.  ผศ.  อาจารย ์………………………………………………….. 
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์  ซ่ึงไดพิ้จารณาใหค้ะแนนนกัศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ตามหลกัฐานประกอบ 
ดว้ย สารนิพนธ์ แบบประเมินผล แบบใบลงเวลา และ DVD หรือ CD   โดยระบุเป็นเกรด ………………. 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมติั จกัขอบคุณยิง่ 
  
 
              (……………………………………………) 
                อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ 

 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ คาํส่ังคณบดี 

เรียน  คณบดี (ผา่นรองคณบดีฝ่ายวชิาการ) 
 

 ดว้ยนกัศึกษาไดส่้งสารนิพนธ์ จาํนวน 2 เล่ม  
พร้อมใบประเมินผลและใบเวลาฝึกงาน  และ DVD/CD  
ซ่ึงอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ไดพิ้จารณาใหค้ะแนน  
โดยระบุเป็นเกรด ...........................  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติั  
     
 ………………………..   ……/…..…../…….  
            (หวัหนา้งานบริการการศึกษาฯ)  

 ......................................   ……/…….../……. 
 

   (รองคณบดีฝ่ายวชิาการ)  
 

 


	หน้าปก
	คำนำ
	สารบัญ
	บทที่ 1 นโยบายการทำสารนิพนธ์
	บทที่ 2 กระบวนการทำสารนิพนธ์
	บทที่ 3 การเลือกหัวข้อในการทำสารนิพนธ์
	บทที่ 4 ส่วนประกอบของสารนิพนธ์ 
	ผนวก ก การจัดทำสารนิพนธ์
	ผนวก ข แบบฟอร์มคำร้องฝึกงานต่างๆ

