
“เตรียมความพร้อมส าหรับการฝึกงาน”
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

งานบริการการศึกษาและวิชาการ 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน



การศึกษาวิชา และกระบวนการท าสารนิพนธ์
วส.490 ฝึกงานภายนอก (JC490 Internship) หรือ 

วส.491 ศึกษาเฉพาะเรื่อง (JC491 Individual Studies)

วิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก และ วส.491 ศึกษาเฉพาะเรื่อง เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตร “วารสารศาสตรบัณฑิต” ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียน
สุดท้าย โดยมีวิชาตกค้างอยู่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ต้องจดทะเบียนเรียนและแจ้งความจ านง
ขอฝึกงานภายนอก หรือศึกษาเฉพาะเรื่อง ล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียนที่จดทะเบียนเรียน 

ถ้าคะแนนในวิชา วส.490 หรือ วส.491 ต ่ากว่า B จะไม่น่าสารนิพนธ์ส่งเผยแพรใ่น
ห้องสมุดฯ



วส.490 ฝึกงานภายนอก
JC490 Internship

นักศึกษาฝึกงานตามสถาบัน หรือหน่วยงานวิชาชีพต่าง ๆ ด้านที่สอดคล้อง
กับกลุ่มวิชาที่ศึกษา โดยมีระยะเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง หรือ ไม่
น้อยกว่า 9 สัปดาห์ และเขียนสารนิพนธ์ในหัวข้อที่สอดคล้องกับการฝึกงาน



วส.491 ศึกษาเฉพาะเรื่อง
JC491 Individual Studies

นักศึกษาเลือกศึกษาหรือปฏิบัติงาน ในโครงการพิเศษเฉพาะด้าน เรื่องที่
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่ศึกษา โดยผลิตผลงานพร้อมเขียนสารนิพนธ์
ประกอบการผลิตงาน





ขั้นตอนยื่นค าร้อง
วิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก (JC490 Internship)

 การยื่นหนังสือฝึกงาน นักศึกษาต้องย่ืนค าร้องเพือ่ขอหนังสือแนะน าตัวและส่งตัว
ฝึกงาน ล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษาที่จดทะเบียนเรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
คือ

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นค าร้องขอหนังสือแนะน าตัวฝึกงาน (ค าร้องฝึกงาน รูปแบบที่ 1)

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นค าร้องขอหนังสือส่งตัวฝึกงาน (กรณีบริษัทตอบรับฝกึงานแล้วโดย
มีหลักฐานการตอบรับ) (ค าร้องฝึกงาน รูปแบบที ่2)



ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษายื่นค าร้องขอหนังสือแนะน า
ตัว (ค าร้องฝึกงานรูปแบบ 1) 

1. ยื่นค าร้องพร้อมแนบใบเกรด (ล่าสุด) สามารถสั่ง
พิมพ์จาก reg.tu.ac.th ได้ โดยระบุรายละเอียดในค าร้อง
ให้ครบถ้วน และประมาณ 1 สัปดาห์ นักศึกษาไปติดต่อรับ
หนังสือแนะน าตัว เพื่อน าไปยื่นสถานประกอบการด้วย
ตนเอง

2. กรณีที่บริษัทตอบปฏิเสธ นักศึกษาสามารถยื่นค า
ร้องเพื่อด าเนินการใหม่ พร้อมระบุเหตุผลในการขอครั้ง
ใหม่ โดยไม่ต้องแนบใบเกรด



ตัวอย่างหนังสือแนะน าตัว และแบบตอบรับฝึกงาน



ขั้นตอนที่ 2 บริษัทตอบรับฝึกงานแล้ว ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอ   หนังสือส่ง
ตัว (ค าร้องรูปแบบ 2) ก่อนยื่นค าร้องต้องผ่านกระบวนการ ตามข้อ 1-3 ก่อน 
ดังนี้

1. ก าหนดหัวข้อสารนิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง

2. อาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ์ ลงนามรับรอง (เป็นอาจารย์ในกลุ่มวิชาที่
ศึกษาอยู)่

3. ระบุชื่อกรรมการภายนอก ตามรายชื่อที่บริษัทก าหนดในแบบตอบรับ
ฝึกงาน

4. เมื่อยื่นค าร้องฝึกงานรูปแบบ 2 แล้ว ภายใน 1 สัปดาห์ ให้นักศึกษาไป
ติดต่อรับหนังสือส่งตัว เพื่อน าไปยื่นบริษัทในวันแรกของการฝึกงาน

5. เมื่อนักศึกษาฝึกงานครบตามก าหนดเวลาแล้ว นักศึกษาต้องน า
แบบฟอร์มประเมินผลฝึกงาน และใบลงเวลาฝึกงาน ส่งกลับคืนคณะวารสาร
ศาสตร์ฯ โดยยื่นที่เจ้าหน้าที่  ณ งานบริการการศึกษาฯ ชั้น 1 อาคารคณะ
วารสารศาสตรฯ์



ตัวอย่างหนังสือส่งตัว ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์



ตัวอย่างแบบประเมินฝึกงาน และใบลงเวลาฝึกงาน



ข้อควรปฏิบัติการฝึกงานภายนอก

1. การฝึกงานให้อยู่ในความดูแลของกรรมการภายนอก และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

2. นักศึกษาต้องลงเวลาการฝึกงานทุกครั้ง ในแบบฟอร์มที่คณะฯ จัดท าให้

3. นักศึกษาต้องไม่กระท าการใด ๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสือ่มเสียชื่อเสียงของคณะ
วารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงานอย่างเคร่งครัด

5. นักศึกษาควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยให้เหมาะสมกับกาลเทศะ

6. นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนที่ฝกึงานใหม่โดยไม่มีหลักฐานจากหน่วยงานเดิม ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงให้อยู่ในดุลยพินจิของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และคณะวารสารศาสตร์ฯ



ข้อควรปฏิบัติฝึกงานภายนอก (ต่อ)

7. เม่ือสิ้นสุดการฝึกงานแล้ว นักศึกษาต้องให้หน่วยงานประเมินผลการฝึกงาน และน าแบบ
ประเมินผลพร้อมแบบฟอร์มลงเวลาฝึกงาน มายื่นที่งานบริการการศึกษาและวิชาการ  

เพ่ือเป็นหลักฐานให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ประกอบการพิจารณาให้คะแนน

8. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการภายนอก (ผู้ดูแลการฝึกงาน) 

- ให้หัวหน้าหน่วยงานลงนามรับรองการเปลี่ยนแปลงในแบบประเมินการฝึกงาน (หน้า 2)



ขั้นตอนยื่นค าร้อง
วิชา วส.491 ศึกษาเฉพาะเรื่อง (JC491 )

วส.491 ศึกษาเฉพาะเรื่อง หมายถึง การที่นักศึกษาเลือกศึกษา หรือปฏิบัติงานในโครงการ
พิเศษเฉพาะด้านและเขียนสารนิพนธ์ หรือเลือกผลิตงาน พร้อมเขียนรายงานประกอบการผลิตงาน

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ภายใน 4 สัปดาห์แรก ของ
ภาคการศึกษาที่จดทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

1. ยื่นค าร้องฝึกงาน (รูปแบบ 2) พร้อมแนบใบเกรด (ล่าสุด)

2. นักศึกษาก าหนดหัวข้อสารนิพนธ์ (นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง)

3. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ลงนามรับรองในค าร้อง (อาจารย์ในกลุ่มวิชาเอกที่ศึกษาอยู่)

4. ภายใน 1 สัปดาห์ ให้นักศึกษาไปติดต่อรับค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์



ระยะเวลาการศึกษาวิชา วส.490 หรือ วส.491

ก าหนดตามปฏิทินการศึกษาฯ ของส านักงานทะเบียนนักศึกษา ในปีการศึกษาที่นักศึกษาจด
ทะเบียนเรียน ดังนี้

 ภาคเรียนที่ 1 ประมาณ เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณ เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

 ภาคฤดูร้อน   ประมาณ เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม

หมายเหตุ :

ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ถ้านักศึกษาไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ตามก าหนดในภาค
การศึกษาข้างต้น คณะฯ จะบันทึกเกรดไอ (I) โดยอัตโนมัติ มีก าหนด 80 วัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วัน
ปิดภาคการศึกษาเป็นต้นไป 



ระยะเวลาบันทึกเกรดไอ (I)

ระยะเวลาบันทึกเกรดไอ (I) มีก าหนด 80 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันปิดภาคการศึกษาเป็นต้นไป     
นักศึกษาท่ีไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ได้ทันตามก าหนดในภาคการศึกษาที่นักศึกษาจดทะเบียนเรียน 
คณะวารสารศาสตร์ฯ จะบันทึกเกรดไอ (I) โดยอัตโนมัติ (บันทึกเกรดไอ (I)  เฉพาะภาคเรียนที่ 1 
และภาคเรียนที่ 2 เท่านั้น) ภาคฤดูร้อนไม่มีการบันทึกเกรด (I)

กรณีที่นักศึกษาถูกบันทึกเกรดไอ (I) นักศึกษาต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทราบ
โดยไม่ต้องยื่นค าร้อง และเมื่อนักศึกษาส่งสารนิพนธ์ภายในก าหนด 80 วัน คณะวารสารศาสตร์ฯ  
จะด าเนินการแก้ไขเกรดไอ (I) เป็นเกรดตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์พิจารณาให้คะแนน

ทั้งนี้ ถ้านักศึกษาไม่ส่งสารนิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 80 วัน นักศึกษาจะไม่สามารถ
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่จดทะเบียนเรียน และจะต้องจดทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษา
ถัดไป



การเปลี่ยนหัวข้อสารนิพนธ์

เมื่อนักศึกษายื่นค าร้องรูปแบบ 2 ก าหนดหัวข้อสารนิพนธแ์ล้ว และมีความ
จ าเป็นต้องเปลีย่นหัวข้อสารนิพนธ์ เพื่อให้สอดคลอ้งกับงานที่ฝึก หรือศึกษาเฉพาะเรื่อง 
คณะวารสารศาสตรฯ์ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหวัข้อสารนิพนธ์ใหม่ได้  ทั้งนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ก่อน โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้

 ขออนุญาตอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ด้วยวาจา (ไม่ต้องเขียนค าร้อง) 

 วันส่งตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ให้นักศกึษาเขียนหวัข้อสารนิพนธใ์หม่ ในแบบฟอร์มส่ง
ตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ พร้อมแนบร่างสารนพินธ์เพือ่ตรวจรูปแบบ



ข้อปฏิบัติก่อนส่งสารนิพนธ์

เมื่อสารนิพนธ์ของนักศึกษาผ่านการตรวจสอบข้อมูล และอาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์พิจารณาให้ผ่านแล้ว  

ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของรูปแบบสารนิพนธ์ ต้องส่งสารนิพนธ์  

ให้งานบริการการศึกษาฯ ตรวจรูปแบบความถูกต้อง และเห็นควรให้ผ่าน 
จึงสามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้



คู่มือการเขียนและรูปแบบสารนิพนธ์

นักศึกษาสามารถ Download คู่มือการเขียนสารนิพนธ์ และ 
Template สารนิพนธ์ ได้ที่

http://www.jc.tu.ac.th/paper-form/education



การส่งสารนิพนธ์

 ส่งสารนิพนธ์ ในรูปแบบ CD จ านวน 1 แผ่น เป็นไฟล์ PDF รวมทุกหน้า
เป็น 1 ไฟล์ ประกอบด้วย หน้าปก หน้าอนุมัติ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ 
สารบัญตาราง (ถ้าม)ี สารบัญภาพประกอบ (ถ้าม)ี บทที่ บรรณานุกรม 
ภาคผนวก เรียงตามล าดับ

 หมายเหตุ วส.491 ถ้ามีผลงานผลิต เช่น หนังสั้น ให้ส่ง DVD หรือ CD
เพิ่มจ านวน 1 แผ่น

อาจใหส้ง่ตรวจรูปแบบสารนิพนธ ์และสง่สารนิพนธฉ์บบัสมบูรณผ์า่นระบบออนไลน์แทน ตามสถานการณ์



จุดที่นักศึกษาท าผิด และปัญหาที่พบมากที่สุด ควรแก้ไข ได้แก่

 ขนาดตัวอักษรที่พิมพ์ควรพิมพ์ขนาดเท่ากันทั้งเล่ม ยกเว้นหัวข้อที่ส าคัญ 

 การเว้นระยะขอบหน้ากระดาษ (นศ.สั่งพิมพ์จาก PDF ไฟล์ ขนาดที่ออกมาไม่เท่าขนาดจริง)

 หน้าปก นักศึกษาควรตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อหลักสูตรชื่อกลุ่มวิชา  ปี พ.ศ. ต้องเป็นปี
ที่พิมพ์ ไม่ใช่ปีการศึกษา

 หน้าอนุมัติ นักศึกษาตรวจความถูกต้องของ ชื่อกลุ่มวิชา, ต าแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
และช่วงเว้นระยะการจัดวางชื่อผู้ลงนาม

 หน้ากิตติกรรมประกาศ ผู้เขียนควรใช้ข้อความสุภาพเป็นภาษาทางวิชาการไม่ใช้ภาษาพูด เช่น 
กล่าวขอบคุณหน่วยงาน ผู้ดูแลการฝึกงาน และผู้ช่วยเหลือที่ให้ความร่วมมือในการค้นคว้า
เพ่ือเขียนสารนิพนธ์จน   ส าเร็จเป็นรูปเล่ม



จุดที่นักศึกษาท าผิด และปัญหาที่พบมากที่สุด ควรแก้ไข ได้แก่

 หน้าสารบัญ พิมพ์เรียงล าดับหัวข้อให้ตรงกับเนื้อเรื่อง และสารบัญตาราง (ถ้าม)ี, สารบัญภาพ (ถ้า
มี) พิมพ์ล าดับชื่อตาราง หรือล าดับชื่อรูปภาพ ให้ตรงกับหน้าในเนื้อเรื่อง

 ส่วนเนื้อเรื่องของแต่ละบท ตรวจความถูกต้องในการวางต าแหน่งของบท การเว้นระยะห่างหัวข้อ
ในบท การจัดเรียงล าดับข้อ การจัดเรียงตาราง ภาพประกอบ (ถ้ามี)

 หน้าบรรณานุกรม ตรวจการจัดเรียงเอกสาร ถ้ามีรายการอ้างอิงจ านวนมากให้แยกประเภท โดย
เรียงตามล าดับตัวอักษร 

 หน้าภาคผนวก ถ้ามีภาคผนวกมากกว่า 1 ภาค ให้แยกเป็นภาค  อาทิ ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข 
เป็นต้น  

 ภาคผนวกให้ใส่เลขหน้าทุกหน้า โดยเรียงเลขหน้าต่อจากหน้าบรรณานุกรม ยกเว้นหน้าขั้น
ภาคผนวกไม่ต้องใส่เลขหน้า เพราะไม่นับเลขหน้า



การก าหนดส่งสารนิพนธ์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ก าหนดวันส่งสารนิพนธ์ 
ออกเป็น 2 รอบ คือ

รอบที่ 1 ก าหนดส่งในวันปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาจดทะเบียน 
(ภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน) โดยใช้บันทึกส่งคะแนน และส่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ลงนามพิจารณาให้เกรด

รอบที่ 2 บันทึกเกรดไอ (I) ก าหนดส่งภายใน 80 วัน โดยเริ่ม
นับตั้งแต่วันปิดภาคการศึกษา (เฉพาะภาค 1 และ ภาค 2 ส่วนภาคฤดู
ร้อนไม่มีบันทึกเกรด I) โดยใช้บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนเกรดไอ (I) และส่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา  สารนิพนธ์ ลงนามพิจารณาเปลี่ยนเกรด

ทั้งนี้ ก่อนจัดท าเล่มสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาต้องส่งให้งาน
บริการการศึกษาและวิชาการ ตรวจรูปแบบความถูกต้องก่อน (รับ
แบบฟอร์มตรวจรูปแบบได้ที่ ตู้เอกสารหน้าห้องงานบริการการศึกษาฯ)

ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจรูปแบบสารนิพนธ์



ตัวอย่างบันทึกส่งคะแนน และบันทึกเปลี่ยนเกรดไอ (I)



ตัวอย่างระยะขอบกระดาษ และหน้าปก/ปกรอง



ตัวอย่างหน้าอนุมัติ วิชา วส.490 และ วส.491



ตัวอย่าง
บทคัดย่อ



ตัวอย่าง
กิตติกรรมประกาศ



ตัวอย่างหน้าสารบัญ



ตัวอย่างหน้าสารบัญตาราง, สารบัญภาพประกอบ



ตัวอย่างบรรณานุกรม





สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ www.jc.tu.ac.th



สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ www.jc.tu.ac.th



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานบริการการศึกษาและวิชาการ

โทรศัพท์ 0-2696-6267 / 0-2696-6210

Jctu.academic@gmail.com

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (พี่ไอลดา)


