
 การศึกษา วิชา วส.490 หรือ วส.491  

 วิชา วส.490 ฝกงานภายนอก หรือ วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง เปนสวนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลักสูตร “วารสารศาสตรบัณฑิต” นักศึกษาท่ีจดทะเบียนวิชา วส.490 ฝกงาน
ภายนอก หรือ วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง จะตองเปนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในภาคการศึกษา
สุดทายของหลักสูตร โดยมีรายวิชาตกคางอยูไมเกิน 15 หนวยกิต และตองแจงความจํานงขอฝกงาน
ภายนอก หรือศึกษาเฉพาะเรื่อง ลวงหนา 1 ภาคการศึกษาท่ีจดทะเบียนเรียน ในการน้ี ถาคะแนนใน
วิชาดังกลาวตํ่ากวา B คณะวารสารศาสตรฯ จะไมนําสารนิพนธสงเผยแพรหองสมุดฯ  
 การยื่นคํารองศึกษาวิชา วส.490 หรือ วส.491 มีข้ันตอน ดังน้ี 
 

ข้ันตอนการย่ืนคํารอง วิชา วส.490 ฝกงานภายนอก      
 

 วส.490 ฝกงานภายนอก  หมายถึง การท่ีนักศึกษาฝกงานภายนอกในองคกรภารรัฐและ
เอกชน ในเรื่องท่ีสอดคลองกับกลุมวิชาเอกท่ีศึกษา และเขียนสารนิพนธ โดยจะตองฝกงานเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ 9 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้นไมนอยกวา 135 ช่ัวโมง หรือมากกวา ตลอด
ภาคการศึกษาท่ีจดทะเบียน 
 การย่ืนหนังสือฝกงาน  นักศึกษาตองยื่นคํารองเพ่ือขอหนังสือแนะนําตัวและสงตัว      
ฝกงานลวงหนา 1 ภาคการศึกษาท่ีจดทะเบียนเรียน โดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
 

ขั้นตอนท่ี 1   นักศึกษายื่นคํารองขอหนังสือแนะนําตัว (ใชคํารองรูปแบบ 1)  
1. ยื่นคํารองพรอมแนบใบเกรด  (ลาสุด ) และประมาณ  1 สัปดาห  ให นักศึกษาไป         

ติดตอรับหนังสือแนะนําตัว และนําไปยื่นสถานประกอบดวยตนเอง 
2. กรณี ท่ีบริษัทตอบปฏิ เสธ ให นักศึกษายื่นคํารองเพ่ือดําเนินการใหม  พรอมระบุ       

เหตุผลในการขอครั้งใหม โดยไมตองแนบใบเกรด 
3. ถาบริษัทตอบรับโดยนักศึกษายังไมไดยื่นคํารองรูปแบบ 1 นักศึกษาสามารถขาม        

ข้ันตอนท่ี 1 ได เลย โดยใหยื่นคํารองรูปแบบ 2 พรอมแนบใบเกรด และหลักฐาน               
การตอบรับจากบริษัท (ทําตามข้ันตอนท่ี 2) 

 

ขั้นตอนท่ี 2   เมื่อบริษัทตอบรับฝกงานแลว นักศึกษาตองยื่นคํารองขอหนังสือสงตัว                
 (คํารองรูปแบบ 2) กอนยื่นคํารองตองผานกระบวนการ ดังน้ี 

1. กําหนดหัวขอสารนิพนธ ซึ่งนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง 
2. อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ลงนามรับรอง (เปนอาจารยในกลุมวิชาเอกท่ีศึกษาอยู)  

3. ระบุช่ือกรรมการภายนอก ตามรายช่ือท่ีบริษัทกําหนดในแบบฟอรมตอบรบัฝกงาน 
4. เมื่อยื่นคํารองฝกงานรูปแบบ 2 แลว ภายใน 1 สัปดาห ให นักศึกษาไปติดตอรับ      

หนังสือสงตัว และนําไปยื่นบริษัทในวันแรก เพ่ือเปนการรายงานตัวเขาฝกงาน 
5. เมื่อนักศึกษาฝกงานครบตามกําหนดระยะเวลาแลว นักศึกษาจะตองนําแบบประเมินและ

ใบลงเวลาฝกงาน กลับคืนคณะวารสารศาสตรฯ โดยยื่นใหเจาหนาท่ี ณ งานบริการ
การศึกษาและวิชาการ ช้ัน 1 อาคารคณะวารสารศาสตรฯ มธ. ศูนยรังสิต 

วิชา วส.491 การศึกษาเฉพาะเร่ือง 
 

 วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง หมายถึง การท่ีนักศึกษาเลือกศึกษาหรือปฏิบัติงานในโครงการ
พิเศษเฉพาะดานและเขียนสารนิพนธ หรือเลือกผลิตงาน พรอมเขียนรายงานประกอบการผลิตงาน 
 ท้ังน้ี นักศึกษาตองยื่นคํารองขอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ภายใน 4 สัปดาหแรก 
ของภาคการศึกษาท่ีจดทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 
1. ยื่นคํารองฝกงาน (รูปแบบ 2) พรอมแนบใบเกรด (ลาสุด) กอนยื่นคํารองตองผานกระบวนการ 

ดังน้ี 
 นักศึกษากําหนดหัวขอสารนิพนธ (นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง) 
 อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ลงนามรับรองในคํารอง  

2. ภายใน 1 สัปดาห ใหนักศึกษาไปติดตอรับคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
 

การเปลี่ยนหัวขอสารนิพนธ 
 

 เมื่อนักศึกษายื่นคํารองรูปแบบ 2 กําหนดหัวขอสารนิพนธแลว และมีความจําเปนตองเปลี่ยน
หัวขอสารนิพนธ เพ่ือใหสอดคลองกับงานท่ีฝก หรือศึกษาเฉพาะเรื่อง คณะวารสารศาสตรฯ จึง
อนุญาตใหนักศึกษาปรับเปลี่ยนหัวขอสารนิพนธได  ท้ังน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย       
ท่ีปรึกษาสารนิพนธ โดยนักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

1. นักศึกษาขอรับการปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ (ไมตองเขียนคํารอง)  
2. วันสงสารนิพนธใหนักศึกษาเขียนหัวขอสารนิพนธท่ีปรับเปลี่ยนในบันทึกขอความสง

คะแนนสารนิพนธ (รอบท่ี 1) หรือเปลี่ยนคะแนนสารนิพนธ (รอบท่ี 2 ชวงติดเกรด I) 
พรอมเอกสารฝกงานภายนอก หรือการศึกษาเฉพาะเรื่อง พรอมช้ินงานผลิต (ถามี)  
ณ งานบริการการศึกษาฯ ช้ัน 1 อาคารคณะวารสารศาสตรฯ มธ. ศูนยรังสิต 



ระยะเวลาการศึกษาวิชา วส.490 หรือ วส.491 และบันทึกเกรดไอ (I) 
 

 ระยะเวลาการศึกษาวิชา วส.490 ฝกงานภายนอก หรือ วส.491 การศึกษาเฉพาะเรื่อง  
กําหนดตามปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ช้ันปริญญาตรี ของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา 
 การบันทึกเกรดไอ (I) เมื่อปดภาคการศึกษาแลว นักศึกษาไมสามารถสงสารนิพนธทันตาม
กําหนดในภาคการศึกษาท่ีจดทะเบียนเรียน คณะวารสารศาสตรฯ จะบันทึกเกรดไอ (I) โดยอัตโนมัติ 
มีกําหนด 80 วัน โดยเริ่มนับตั้งแตวันปดภาคการศึกษา (บันทึกเกรดไอ (I) เฉพาะภาค 1 และภาค 2 
เทาน้ัน) กรณีนักศึกษาถูกบันทึกเกรดไอ (I) นักศึกษาตองแจงใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธทราบ
ดวยวาจา โดยไมตองยื่นคํารอง เมื่อนักศึกษาสงสารนิพนธภายในกําหนด 80 วัน คณะฯ จะแกไข
เกรดไอ (I) เปนเกรดตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธพิจารณาใหคะแนน 
 ท้ังน้ี ถานักศึกษาไมสงสารนิพนธภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 80 วัน นักศึกษาจะไม    
สามารถสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีจดทะเบียนเรียน และจะตองจดทะเบียนใหมในภาค
การศึกษาถัดไป 
 

กําหนดสงสารนิพนธ  
 

 คณะวารสารศาสตรฯ กําหนดวันสงสารนิพนธ ออกเปน 2 รอบ ดังน้ี 
 รอบท่ี 1  กําหนดสงในวันสุดท ายของภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาจดทะเบียนเรียน              
(ภาคเรียนท่ี 1, ภาคเรียนท่ี 2 และภาคฤดูรอน) 
 รอบ ท่ี  2   กําหนดสงภายใน 80 วัน  (บันทึกเกรด I) โดยเริ่ม นับตั้ งแต วันปดภาค                
การศึกษา (บันทึกเกรด I เฉพาะภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ยกเวนภาคฤดูรอน)  
 ท้ังน้ี กอนเขาเลมสารนิพนธฉบับสมบูรณ นักศึกษาตองยื่นแบบฟอรมตรวจรูปแบบ 
สารนิพนธ โดยใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธลงนามรับรองใหตรวจรูปแบบได และสงท่ีงานบริการ
การศึกษาฯ เพ่ือตรวจรูปแบบความถูกตองกอนตอไป 
 

รูปแบบ และการสงสารนิพนธ   
♦ การสงสารนิพนธ CD จํานวน 1 แผน (ใหนักศึกษาแสกนขอมูลเหมือนในเลมทําเปนไฟล PDF 

รวมเปน 1 ไฟล และหนาอนุมัติตองลงลายมือช่ือเรียบรอยแลว)  
หมายเหตุ วส.491 ถามีผลงานผลิต เชน หนังสั้น ใหสง DVD หรือ CD เพ่ิม จํานวน 1 แผน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 ตารางเวลาฝกงาน และกําหนดวันสงสารนิพนธ  

ประจําปการศึกษา 2563 

ขอกําหนด ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคฤดูรอน  

 วันเปดภาคการศึกษา 10 สิงหาคม 2563 20 มกราคม 2564 14 มิถุนายน 2564 

 วันสุดทายของภาคการศึกษา 28 พฤศจิกายน 2563 19 พฤษภาคม 2564 22 กรกฎาคม 2564 

กําหนดวนัตรวจรปูแบบสารนิพนธ 19 ต.ค. - 16 พ.ย. 63 1 เม.ย. - 10 พ.ค. 2564 21 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2564 

กําหนดสงสารนิพนธ (รอบที่ 1) จ. 30 พฤศจิกายน 2563 ศ. 21 พฤษภาคม 2564 ศ. 16 กรกฎาคม 2564 

 ระยะเวลาบันทึกเกรด I (80 วัน) 29 พ.ย. 63 - 25 ก.พ. 64 20 พ.ค. 64 - 16 ส.ค. 64 - 

กําหนดวนัตรวจรปูแบบสารนิพนธ 15 ธ.ค. 63 - 5 ก.พ. 64 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2564 - 

กําหนดสงสารนิพนธ (ครั้งที่ 2) จ. 15 กุมภาพันธ 2564 จ. 9 สิงหาคม 2564 - 

หมายเหต ุ :  ภาคฤดูรอนไมบันทึกเกรด I เน่ืองจากชวงเวลาการฝกงานนอยกวา ภาคเรยีนที่ 1 และภาคเรยีนที่ 2 

งานบริการการศึกษาและวิชาการ 
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มธ. ศูนยรังสิต 
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