
ประกาศ
เชิญร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อสารมวลชน

ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๐

ด้วยมูลนิธิไทยรัฐ   จะมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานในการทำวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐  ด้าน
นิเทศศาสตร์    วารสารศาสตร์    การส่ือสารมวลชน    หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเป็นหัวข้อเร่ืองเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อและกิจการ
การส่ือสารมวลชน    โดยครอบคลุมท้ังสื่อวารสารศาสตร์ดั้งเดิม (หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วิทยุ  โทรทัศน์  ฯลฯ) และ
ส่ือวารสารศาสตร์ใหม่   (วารสารศาสตร์ออนไลน์  เว็บไซต์   บล็อก   สื่อสังคมออนไลน์  หรือเครือข่าย  สังคมออนไลน์
ฯลฯ)  ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่
นายกำพล  วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ   ตามหลักเกณฑ์ในประกาศรางวัล “กำพล  วัชรพล”

วิทยานิพนธ์ท่ีจะส่งเข้าประกวดได้ จะต้องเป็นวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย   ระหว่างวันที่
๑  กันยายน  ๒๕๕๙  ถึงวันท่ี  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐   ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่มูลนิธิไทยรัฐ  ต้ังแต่
วันท่ี  ๑  สิงหาคม - ๑๕  กันยายน ๒๕๖๐  วิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการตัดสินให้เป็นวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม จะได้รับรางวัล
เงินสด  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)   พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัคร

สำนักมูลนิธิไทยรัฐ  อาคารรับโฆษณา  ช้ัน  ๔  เลขที่  ๑  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐    โทรศัพท ์ ๐๒ - ๑๒๗ - ๑๐๖๔, ๐๒ - ๒๗๒ - ๑๐๓๐ ต่อ ๑๑๘๖ - ๑๑๘๘   ได้ทุกวัน
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์  หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  …  ................................

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

          มูลนิธิไทยรัฐ



ประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข รางวัล “กำพล  วัชรพล”

สำหรับการพิจารณาวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม
ในหัวข้อเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและกิจการการสือ่สารมวลชน

ด้วยนายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซ่ึงถึงแก่อนิจกรรมเม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๓๙    เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านหนังสือพิมพ์    ทั้งฝ่ายบรรณาธิการและฝ่ายจัดการเป็นเอนกอนันต์    เป็นท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป    เป็นผู้มีเกียรติคุณอันสูงส่ง    ได้รับการยกย่องท้ังภายในและต่างประเทศ      มูลนิธิไทยรัฐ   จึงเห็นสมควร
มอบรางวัลแก่ผู้ท่ีมีผลงานในการทำวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐  ท่ีได้ศึกษาวิจัยอันป็นประโยชน์ต่อวงการ
ส่ือสารมวลชนด้านต่าง ๆ  ท้ังน้ี   เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ให้มีคุณภาพและ
เป็นประโยชน์ท้ังเชิงปฏิบัติและนโยบาย    รวมท้ังเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีของ “นายกำพล  วัชรพล”   โดย
ให้เรียกช่ือรางวัลนี้ว่า  “รางวัลกำพล   วัชรพล”     สำหรับวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าประกวดและจะได้รับการคัดเลือกให้เป็น
วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐ น้ัน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่อไปนี้

ก. วิทยานิพนธ์ท่ีเข้าข่ายได้รับการพิจารณาคัดเลือก

        ๑. เป็นวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (มหาบัณฑิต หรือ
ดุษฎีบัณฑิต) ของสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง

       ๒. เป็นวิทยานิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว     ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง
และมีอายุไม่เกิน ๑ ปีในวันที่กำหนดปิดการรับสมัคร

       ๓. เป็นวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์  การสื่อสารมวลชนหรือสาขาวิชาอ่ืน
ท่ีเป็นหัวข้อเร่ืองเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อและกิจการการสื่อสารมวลชนท่ีเป็นข้อค้นพบใหม่      โดยครอบคลุมท้ังสื่อวารสาร-
ศาสตร์ด้ังเดิม  (หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วิทยุ  โทรทัศน์  ฯลฯ)   และสื่อวารสารศาสตร์ใหม่  (วารสารศาสตร์  ออนไลน์
เว็บไซต์  บล็อก  สื่อสังคมออนไลน์หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ฯลฯ) 

       ๔. เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีประเด็น      หรือวัตถุประสงค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพสื่อ        หรือกิจการ
การส่ือสารมวลชน เช่น การบรรณาธิการ เน้ือหา ภาพ ภาษา กราฟฟิก การออกแบบ การผลิต เทคโนโลยี สื่อ/ช่องทาง
องค์กรธุรกิจ/อุตสาหกรรม   การบริหารจัดการ   การตลาด   การโฆษณา  นโยบาย  กฎหมาย  จรรยาบรรณ  ผู้บริโภค 
อิทธิพล/ผลกระทบ  ฯลฯ

       ๕. เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีจดหมายรับรองการส่งเข้าประกวด   จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง  เช่น  คณบดี  แนบมาด้วย

…/  ข.เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก



ข. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

๑. ระเบียบวิจัย    พิจารณาระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ศึกษาว่า  ถูกต้อง     เหมาะสม    มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์หรือไม่เพียงใด  รวมท้ังไม่ละเมิดจริยธรรมของการวิจัยด้วย

๒. เน้ือหาและองค์ความรู้จากผลการวิจัย   การอภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ   ได้ให้ข้อมูลและ
ความรู้ใหม่  หรือขยายความรู้เพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อสารมวลชน          ทั้งในด้านการนำไปปฏิบัติหรือ
กำหนดนโยบายเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาและแก้ปัญหาในวิชาชีพสื่อมวลชนในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างตรงเป้าหมาย
และเป็นรูปธรรม

๓. การนำเสนอ มีความถูกต้องแม่นยำ มีการอ้างอิงเหมาะสม มีการจัดเรียบเรียงประเด็น เน้ือหา
เป็นหมวดหมู่  ต่อเน่ือง  สอดคล้องเป็นระบบ  ใช้ภาษาถูกต้อง  อ่านเข้าใจง่าย

           ค. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาให้รางวัลเป็นหน้าท่ีของกรรมการคณะหนึ่ง  จำนวน  ๘  คน   ซ่ึงแต่งตั้งโดยประธาน
มูลนิธิไทยรัฐ   ประกอบด้วย   กรรมการจากมูลนิธิไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  จำนวน  ๔  คน    และผู้ทรงคุณวุฒิ
การวิจัยด้านวารสารศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์  จำนวน ๔ คน ให้ร่วมกันคัดเลือกวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาในหัวข้อ ข.   

คณะกรรมการฯ  ชุดน้ี   อาจต้ังอนุกรรมการหรือคณะทำงาน   เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้
ตามความจำเป็น

ง. รางวัลผลงานท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือก

รางวัลนี้มอบให้ผลงานวิทยานิพนธ์ประเภทปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตยอดเยี่ยม ปีละ
หน่ึงคร้ัง  เป็นเงินรางวัล  ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)  พร้อมโล่ และประกาศเกียรติคุณ

ท้ังน้ี     หากไม่มีงานวิทยานิพนธ์เล่มใดมีคุณภาพเพียงพอแก่การยกย่อง   คณะกรรมการฯ  อาจ
ไม่ประกาศให้รางวัลสำหรับปีนั้น ๆ ได้

มูลนิธิไทยรัฐ



   

ใบสมคัร
               ประกวดวิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการส่ือสารมวลชน ประจำปี ๒๕๕๙

รางวัล "กำพล  วัชรพล"
มูลนิธิไทยรัฐ

   

๑. ช่ือผู้สมัคร 

    ท่ีอย ู ่

       โทรศัพท์                                      โทรสาร

    E-mail  : 

    ท่ีทำงาน 

        โทรศัพท์          โทรสาร

    E-mail  : 

๒. สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต ปีการศึกษา  

   จากสถาบันการศึกษา   คณะ 

   ภาควิชา/สาขาวิชา                  หลักสูตร 

๓. ช่ือวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าประกวด (ภาษาไทย) 

   

    (ภาษาอังกฤษ) 

   
๔. วิทยานิพนธ์เขียนเป็นภาษา :           ไทย                 อังกฤษ

๕. วิทยานิพนธ์สอบผ่านและได้รับอนุมัต ิ  เม่ือวันท่ี               เดือน                                        พ .ศ. 
     เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้สอบผ่านและได้รับการประเมินผล   โดยคณะกรรมการสอบให้อยู่ในระดับใด 

     หากมีโปรดระบุ (เช่น ดีมาก, ดี, ผ่าน ฯลฯ)

๖. ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

     สถานท่ีทำงาน / สถานท่ีติดต่อ 

     โทรศัพท์                                   โทรสาร

รูปถ่าย 1 น้ิว

จำนวน 2 รูป



- ๒ -

๗. เน้ือหาสังเขปของวิทยานิพนธ์ 

      วัตถุประสงค์  :
                                 
  
  
 

    
   
 สมมติฐานหลัก :

     



- ๓ -

    วิธีการวิจัย : 

   

    
    ผลการวิจัยท่ีสำคัญ :
 



- ๔ -

   ประโยชน์จากผลการวิจัยคร้ังนี้  :

  

      พร้อมใบสมัครนี้    ข้าพเจ้าได้ส่งตัวเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  (ตัวจริงหรือสำเนา)  ท่ีมีคำอนุมัติ
    ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงลายมือช่ือไว้ครบถ้วน      พร้อมด้วยบทคัดย่อ     (ภาษาไทยและ
    ภาษาอังกฤษ)    จำนวน  ๒  ชุด
 

                        ลงชื่อ             ผู้สมัคร 

                    (       )

                                                                     /            /



คำรับรองของคณบดี
 
 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า       

เป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์ดังกล่าวข้างต้นจริง  วิทยานิพนธ์นี้ได้สอบผ่านและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว และเป็นวิทยานิพนธ์ใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

        ลงชื่อ

                              (               )

             คณบดี 

                         วันท่ี          เดือน                 พ.ศ. 
 
 
 
หมายเหต ุ    :-   ผู้ลงนามรับรองในตำแหน่งคณบดีนั้นจะเป็นคณบดีท่ีสังกัด หรือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ก็ได้



เอกสารประกอบการส่งวิทยานิพนธ์เข้าประกวด

1. ใบสมัคร จำนวน 1  ชุด

2. รูปถ่าย  1  นิ้ว จำนวน 2  รูป

3. วิทยานิพนธ์ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขกำหนด (เย็บเล่มให้เรียบร้อย) จำนวน  2  เล่ม

4. ใบรับรองของคณบดีบัณฑิต /อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จำนวน  1  ฉบับ

5.  บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1  ฉบับ


