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นิเทศ มกธ. รวมกับ มูลนิธิทรัพยปญญา จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความ 

หัวขอ “คนดีของฉัน” ประจําป ๒๕๖๖ 

 
 

 คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) รวมกับมูลนิธิทรัพยปญญา ไดมีการจัดพิธีมอบรางวัลและ 

เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ใหกับผูชนะการประกวดเรียงความ หัวขอ “คนดีของฉัน” ประจําป ๒๕๖๖ ภายใตโครงการ “คน

ดีของฉัน” โดยมีนายณัฐภัทร สุขแดง ประธานกรรมการมูลนิธิทรัพยปญญา เปนประธานในพิธี พรอมดวย คุณหนึ่งหทัย สุขแดง

, คุณวิจิตร แตงนอย, คุณจักกฤษณ ชุมสาย ณ อยุธยา และ พลอากาศเอก เอกรัฐ ษรานุรักษ คณะกรรมการ และที่ปรึกษา

มูลนิธิฯ และมีผูบริหารของคณะนิเทศศาสตร ไดแก รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร  ผศ.ดร.พนม 

วรรณศิริ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะนิเทศศาสตร  อาจารยตริฉัตร ชื่นศิลป หัวหนาสาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อ

และการผลิตสื่อ อาจารยกฤติญา กวีจารุกรณ ผอ.สถานีโทรทัศน BTU Channel  พรอมทั้งคณาจารย  ครู นักเรียน และ

ผูปกครองเขารวมแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับรางวัลดวยความประทับใจ ซึ่งภายในงานผูไดรับรางวัลก็ไดมีโอกาสเปดใจพูดคุยกับ

พิธีกรบนเวทีถึงแรงบันดาลใจในการสงเรียงความเขาประกวด ซึ่งการตัดสินผูที่ไดรับรางวัลนั้น ประกอบดวยคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิไดดําเนินการพิจารณาตัดสินการประกวดเรียงความดังกลาวเสร็จเรียบรอยเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ไดมีผูชนะ

การประกวดจํานวน ๙ ทาน ซึ่งรางวัลตางๆ แบงประเภท ไดแก  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อุดมศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

โดยระบุรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๑ มูลคา ๕,๐๐๐ บาท (จํานวน ๔ รางวัล)  รางวัลอันดับท่ี ๒ มูลคา ๒,๐๐๐ 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองคก์ร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

ขาวจากหนังสือพิมพบางกอกทูเดยออนไลน ฉบับประจำวันท่ี 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 หนา   มูลคาขาว  120,000.- 
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บาท  (จํานวน ๔ รางวัล)  และรางวัลพิเศษ ประเภทประชาชนทั่วไป “เพื่อเปนกําลังใจใหบุคคลทําความดี” มูลคา ๒,๐๐๐ 

บาท (จํานวน ๑ รางวัล) รวมมูลคาทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐ บาท  โดยมีผูเขารับรางวัลประเภทตางๆ ดังนี้ 

ประเภทประถมศึกษา จํานวน ๒ รางวัล ไดแก 

รางวัลชนะเลิศท่ี ๑ 

 เด็กหญิงพิมพภัสกร วัฒนกุลวิวัฒน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดทา

ชาง) จังหวัดสุพรรณบุรี 

รางวัลอันดับที่ ๒ 

 เด็กชายนาวี จันทรทอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลยะรัง สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 

ประเภทมัธยมศึกษา จํานวน ๒  รางวัล  ไดแก 

 รางวัลชนะเลิศที่ ๑ เด็กหญิงพิมพลภัส  รอดจําปา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุมพิทยา

คม  จังหวัดพิษณโุลก 

 รางวัลอันดับที่ ๒  นางสาวภัทรฑิราภรณ  แปนแกว  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๕ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

จังหวัดสุรินทร 

ประเภท อุดมศึกษา มี ๒ รางวัล  ไดแก 

 รางวัลชนะเลิศที่ ๑ นางสาวชนมพศิน แกวปราง  นิสิตระดับชั้นปท่ี ๓ คณะนิติศาสตรจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

 
 รางวัลอันดับที่  ๒  นายภูริณัฏฐ  กอแกว นิสิตระดับช้ันปที่  ๔ คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประเภทประชาชนท่ัวไป มี ๓ รางวัล ไดแก 

 รางวัลชนะเลิศที่ ๑ นายเกรียงไกร ฮองเฮงเส็ง  กรุงเทพมหานคร 

 รางวัลอันดับที่ ๒ นายธิรพงษ คงดวง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 รางวัลพิเศษ “เปนกําลังใจใหบุคคคลทําความดี” ไดแก นางสาวพิมลนาฏ ไพบูลย จังหวัดระยอง 
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 ซึ่งมีผูที่ไมสามารถเดินทางมารับรางวัลไดดวยตนเองมีจํานวน  ๒ รางวัล ไดแก รางวัลชนะเลิศท่ี ๑ นายเกรียงไกร 

ฮองเฮงเส็ง ประเภทประชาชนท่ัวไป ติดภารกิจดวนโดยใหนองชายมาเปนตัวแทนรับมอบ  และรางวัลพิเศษ นางสาวพิมลนาฏ 

ไพบูลย  มภีารกิจดูแลคณุยายซึ่งเปนผูปวยติดเตียง จึงขอใหอาจารยกฤติญา กวีจารุกรณ คณะกรรมการจัดงานฯ รับมอบแทน 

 ทั้งนี้ นายณัฐภัทร สุขแดง ประธานมูลนิธิทรัพยปญญา กลาววา “โครงการประกวดเรียงความ หัวขอ “คนดีของฉัน” 

ประจําป ๒๕๖๖ สอดคลองกับวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ คือ การสงเสริมการศึกษาและการวิจัย สงเสริมเยาวชนท่ีเปนอนาคตของ

ชาติ และเปนการกระตุนเตือนใหเชิดชูคนดีในสังคม ใหเกิดความภาคภูมิใจ ขณะเดียวกันมูลนิธิฯ ก็ตองการรณรงค สงเสริมใหเด็ก

และเยาวชน มีจิตสํานึกและคานิยมที่ถูกตอง ในการยกยองเชิดชูคนดี ยึดมั่นในการทําความดี ซื่อสัตยสุจริต เปนคนดีในสังคม

ตอไป ตองขอขอบคุณ ศาสตราจารย ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีสนับสนุนใหคณะนิเทศ

ศาสตร  เปนคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประกวดครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงดวยดี และทางมูลนิธิทรัพยปญญา จะนําเรียงความที่

ไดรบัรางวัลท้ังหมดตีพิมพในวารสารของมูลนิธิทรพัยปญญาตอไปและจะมอบวารสารใหกับผูที่ไดรบัรางวัลทุกทานดวยครบั” 

 ทางดาน คณะนิเทศศาสตร โดย ผศ.ดร.พนม วรรณศิริ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี (๙๓.๒๕ F.M) ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลการประกวดเรียงความ หัวขอ “คนดีของฉัน” ไดกลาวถึงการประกวด

เรียงความฯ  วา “คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีบุคลากรและทรัพยากรในการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ 

ซึ่งสอดรับกับนโยบายของ ศาสตราจารย ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี  ที่ตองการใหองคกรเพื่อการศึกษาไดสงเสริมดานตางๆ 

ที่เก่ียวของกับเยาวชน และพรอมสนับสนุนโครงการที่เปนประโยชนตอสวนรวม ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้ จึงเปนการรวมมือกับ

องคกรภายนอกไดใชศักยภาพของคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ีไดอยางสรางสรรคครับ และก็ขอแสดงความยินดี

กับผูเขารางวัลทุกทาน ซึ่งแตละทานมาจากหลากหลายจังหวัด เชน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  สุรินทร พิษณุโลก สุพรรณบุรี 

และปตตานี  สรางความประทับใจใหกับผูรวมงานเปนอยางยิ่งครับและหวังวาโครงการนี้จะมีตอไปประจําทุกปครับ” 

 นอกจากนี้ อาจารยกฤติญา กวีจารุกรณ  ผอ.สถานีโทรทัศน BTU Channel เลขาฯ โครงการ “คนดีของฉัน” และ

กรรมการตัดสิน ไดกลาวถึงโครงการนี้วา “โครงการฯ นี้ ถึงแมจะมีระยะเวลาการใหสงผลงานเขาประกวดไมนานคือประมาณ

เดือนครึ่ง มูลคาเงินรางวัลก็เกณฑปกติไมไดสูงนัก  แตก็มีผูสนใจสงเขาประกวดมากเกือบ 300 ผลงาน ก็หมายถึงวา เงินรางวัล

ไมไดเปนปจจัยสําคัญ แตหัวขอ “คนดีของฉัน” ไดสรางแรงบันดาลใจที่ใหผูเขาประกวดอยากจะเลาถึงใครสักคนท่ีเขาประทับใจ

และตองการใหผูอื่นรับรูวาบุคคลเหลานี้คือ คนดีของฉัน ดิฉันรูสึกประทับใจ และขอชื่นชมผูท่ีสงเรียงความเขาประกวดทุกทานที่มี

ความตระหนักในเรื่องของการเชิดชูคนดีในสังคมใหเปนสังคมแหงการทําความดีที่ตอเน่ืองและควรยกยองบุคคลที่ทําความดีให

ทราบโดยทั่วกัน เปนคานิยมที่นายกยอง และขอขอบคุณมูลนิธิทรัพยปญญาและคณะนิเทศศาสตร ม.กรุงเทพธนบุรี ที่ไดใหการ

สนับสนุนการประกวดเรียงความครั้งนี้คะ” 

 สวนทาง ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ บรรณาธิการขาว สํานักขาวบางกอกทูเดย /นิตยสาร Bangkok Wealth & Biz ได

ใหความเห็นในเรื่องของการประกวดครั้งนี้วา “ในฐานะกรรมการตัดสิน ผลงานของแตละประเภทนั้น มี่หลักเกณฑที่ชัดเจน ซึ่ง

หลักเกณฑที่สําคัญที่สุดในการตัดสินผูท่ีจะไดรับรางวัล คือ จะตองไมลอกเลียนแบบหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาดัดแปลงเผยแพร 

ซึ่งเรียงความที่ไดรับรางวัลทุกผลงานมีความเปน original หรือเปนตนฉบับท่ีเขียนข้ึนดวยตนเองแทๆ ซึ่งการเลาเรื่องราวของ

ตนเอง หรือประสบการณของตนเอง หรือแรงบันดาลใจจากบุคคลอ่ืน จากเหตุการณท่ีประสบดวยตนเอง สวนเรื่องราวที่เปน

ชีวประวัติของผูอ่ืนท่ีนํามาเปนสวนประกอบซึ่งถามากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนหนาที่กําหนด เชน กําหนด ๓ หนา แตนําขอมูลจาก

อินเตอรเนต็มาใสเกือบ ๒ หนาแลวนั้น ก็อาจจะไมไดเขาเกณฑในเรื่องของความเปนตนฉบับของตนเองอยางแทจริงครับ” 
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 คุณเพชรลดา เฟองอักษร  บรรณาธิการสํานักพิมพและนักเขียนนวนิยายมืออาชีพ ไดเสริมความคิดเห็นในเรื่องของ

คําวาตนฉบับซ่ึงเปนเอกลักษณของงานเขียน วา “การเขียนเรียงความถือไดวาเปนทั้งศาสตรและศิลป คือตองมีความรูในเรื่องการ

เขียนเรียงความท่ีมีทั้งบทนํา เนื้อเรื่องและสรุปใหชัดเจน เพื่อนําเรื่องใหสูจุดเปาหมายหรือจบใหลงตามวัตถุประสงคที่เราวางไว ซึ่ง

เนื้อหาหรือผลงานของแตละทานที่สงเขามานั้นนับวาทรงคุณคาเพราะกวาเราจะจรดปากกาลงบนกระดาษเปลาๆ หรือจะพิมพ

เรียบเรียงเรื่องออกมาในแตละหนานั้นตองมีการวางแผนการเลาเรื่องตั้งแตตนจนจบ นับวาการประกวดเรียงความครั้งนี้ เปนการ

กระตุนทั้งดานการสงเสริมใหคนยกยองเชิดชูคนทําดีแลว ยังฝกฝนใหเยาวชนและประชาชนไดฝกการใชภาษาที่เหมาะสมและ

สรางคณุคาใหกับสังคมไปพรอมกันดวย” 

 
 

 โดยหลังจากพิธีมอบรางวัลเสร็จสิ้น  ทีมงานคณะนิเทศศาสตร ก็ไดนําคณะผูเขารวมงานทุกทาน เที่ยวชมมหาวิทยาลัย 

ไดแก ศูนยผูสูงวัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (senior complex) ซึ่งเปนศูนยดูแลผูสูงอายุอยางครบวงจร และ ศูนยวิทยาศาสตร

การกีฬา(sports complex) ซึ่งมีฟตเนส สนามมวย สนามฟุตบอล สนามแบดมินตัน  ระดับมาตรฐาน เปนสถานที่ฝกซอมนักกีฬา

ทีมชาติ มีนักกีฬาทีมชาติที่มาฝกซอมประจํา อาทิ นองเมย-รัชนก อินทนนท ซึ่งกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก อยูที่มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุร ีเปนการสรางแรงบันดาลใจใหกับนองๆ เยาวชนที่ไดเย่ียมชมสถานที่อยางยิ่ง 

 

      


