สถาบันกันตนา

พิธีประสาทปริญญา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สารบัญ

			
• ก�ำหนดการ
• โอวาทของประธานในพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
		 โดย เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
• สารแสดงความยินดีแก่บัณฑิตสถาบันกันตนา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
		 โดย ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) นางสมสุข กัลย์จาฤก
• ค�ำกล่าวต้อนรับประธานในพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
		 โดย นายกสภาสถาบันกันตนา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
• ค�ำกล่าวรายงานผลการด�ำเนินงานของสถาบันกันตนา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
		 โดย อธิการบดีสถาบันกันตนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์
• ค�ำประกาศเกียรติคุณ นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
		 ผู้ได้รับการประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป
		 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสื่อบันเทิง
• ค�ำประกาศเกียรติคุณ นายวิเชียร เมฆสุวรรณ
		 ผู้ได้รับการประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป
		 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสื่อบันเทิง
• รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
• รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
• รายนามผู้เข้ารับเข็มพระศิวนาฏราชทองค�ำ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
• รายนามนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙
		 ระดับปริญญาบัณฑิต
		 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
• ค�ำปฏิญาณ ของ ผู้รับปริญญาของสถาบันกันตนา
• เพลงสถาบันกันตนา
• เพลงตะแบกงาม
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ก�ำหนดการพิธีประสาทปริญญา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ กันตนาสตูดิโอ
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

๑๓.๓๐ น.
		
		
		
		
๑๔.๐๐ น.
		
		
		

ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึง บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
นายกสภาสถาบันกันตนา กรรมการสภาสถาบันกันตนา อธิการบดี รองอธิการบดี
และ ผู้บริหารสถาบันกันตนา ต้อนรับประธานในพิธี และน�ำสู่ห้องรับรอง
ประธานในพิธีฯ ลงนามในสมุดเยี่ยม
ประธานในพิธีฯ สวมครุยสถาบันกันตนา
พิธีประสาทปริญญา
ขบวนนักศึกษาน�ำประธานในพิธีฯ นายกสภาสถาบันกันตนา
และกรรมการสภาสถาบันกันตนา เข้าสู่ห้องพิธี
ประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
ผู้แทนบัณฑิตมอบสูจิบัตร
		
นายกสภาสถาบันกันตนากล่าวต้อนรับประธานในพิธีฯ
		
อธิการบดีกล่าวรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
		
รองคณบดีคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ อ่านรายนามผู้รับปริญญา
			 • ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
			 • ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง
			 • ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
รองคณบดีคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ อ่านรายนาม
			 • บัณฑิตผู้เข้ารับเข็มพระศิวนาฏราชทองค�ำ
			 • นักศึกษาผู้เข้ารับทุนการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ผู้แทนบัณฑิตกล่าวน�ำค�ำปฏิญาณ
ประธานในพิธีฯ กล่าวให้โอวาท
๑๕.๐๐ น.
ประธานในพิธีฯ เข้าสู่ห้องรับรองแสดงความยินดีแด่มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๑๕.๓๐ น.
ประธานในพิธีฯ เดินทางกลับ

๒

โอวาทของประธานในพิธีประสาทปริญญา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โดย

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
ท่านประธานสภา อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตและ
บัณฑิตใหม่ทุกท่าน ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่มาท�ำหน้าที่ประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิตใหม่ของสถาบัน
กันตนาในวันนี้
จากรายงานของท่านอธิการบดีทราบว่า สถาบันกันตนา มุ่งสร้างให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตเป็นนักวิชาชีพที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้เพียบพร้อมทั้งด้วยสติปัญญา ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิด
ชอบต่อสังคม โดยเฉพาะความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ ส�ำคัญยิ่งนัก
เป็นที่ทราบกันแล้วว่าในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับ
สภาวการณ์ดา้ นต่างๆ ทัง้ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมของประเทศ ในปัจจุบนั ทีย่ งั คงประสบ
ปัญหาหลายด้าน จึงท�ำให้ตอ้ งน้อมน�ำและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นกรอบแนวคิดและหลัก
การในการวางแผน เพื่อการพัฒนาที่สมดุล
ณ ที่นี้ จึงขอกล่าวถึง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชด�ำริเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” มานานกว่า ๔๐ ปีแล้ว ซึง่ สรุปความหมาย
ว่า “คือ เศรษฐกิจทีส่ ามารถอุม้ ชูตวั เองได้ ให้มคี วามพอเพียงกับตัวเอง (Self – Sufficiency of Economy) อยูไ่ ด้โดยไม่
เดือดร้อน ซึ่งต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน นั่นคือ ให้ตนเองสามารถอยูไ่ ด้อย่างพอกินพอใช้
มิได้มุ่งหวังที่จะสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้เจริญอย่างรวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว” ดังนั้น การน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับประเทศไทยคือ การด�ำรงชีวิตในความพอดี มีชีวิตใหม่ หวนกลับมาใช้วิถีชีวิตไทย
เป็นการสร้างรากฐานหรือพืน้ ฐานของระบบเศรษฐกิจทัง้ หมด ดังทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ได้พระราชทานกระแสพระราชด�ำรัสตอนหนึ่งว่า “....อาคารบ้านเรือน ตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง ก็เพราะความแข็งแรงของ
รากฐาน หรือเสาเข็ม ซึ่งเรามองไม่เห็น และมักจะลืมไปว่าเราอยู่ได้บนรากฐานอะไร....”
จากแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การพัฒนาประเทศไปสู่ความ
มั่นคงอย่างยั่งยืนต้องใช้สามแนวทางคือ ความมีเหตุผลเป็นเครื่องน�ำทาง ความพอประมาณตามศักยภาพแห่งตน
รวมถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีพอสมควร เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�ำ
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด�ำเนินการทุกขั้นตอน

๓
เนื่องจากในปัจจุบันสื่อบันเทิงนับเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ช่วยให้ชีวิตของคนในสังคมมีดุลยภาพ มีความสุข เป็นเครื่อง
ประเทืองอารมณ์ และเป็นกระจกเงาทีส่ ามารถสะท้อนภาพชีวติ ตัวตน และจิตวิญญาณของคน สือ่ บันเทิงจึงมีอทิ ธิพล
ต่อความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ ดังนัน้ จึงหวังว่า บัณฑิต มหาบัณฑิต จะได้นำ� อุดมการณ์แห่งวิชาชีพมาสร้างสรรค์
ผลงานของตนให้มคี ณ
ุ ค่า ด้วยความส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยท�ำให้ชวี ติ ของคนในสังคมมีดลุ ยภาพ ด้วยการปรับ
เปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมของคนในสังคมให้รู้จักความพอเพียงอย่างมีเหตุผล
ในศุภวาระอันเป็นมงคลนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ปกครอง
ทุกท่าน พร้อมกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ โปรดอ�ำนวยพรให้ทุกท่านประสบ
ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และประสบความส�ำเร็จในทุกๆ ด้านสืบไป

๔

สารแสดงความยินดีแก่บัณฑิตสถาบันกันตนา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โดย

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
นางสมสุข กัลย์จาฤก
คุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ผู้ก่อตั้งกันตนา มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการให้การศึกษาและ ปลูกฝังจิตส�ำนึกใน
การพัฒนาสร้างสรรค์งานแก่บุคคลที่ท�ำงานในวงการบันเทิง โดยมีกุศโลบายว่า “ความรู้จะเป็นเครื่องยกชูให้ศิลปิน
สูงส่งขึ้น” ความรู้จะสร้างให้ศิลปินเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความเพียบพร้อมทั้งศิลป์และศาสตร์ เจตนารมณ์ดังกล่าว
ได้รับการสานต่อจนก่อเกิดสถาบันกันตนา ซึ่งปัจจุบันได้สถาปนาครบรอบ ๖ ปี พร้อมกันกับ “กันตนา ๖๕ ปี”
ดิฉันในฐานะผู้สืบสานปณิธานของคุณประดิษฐ์ มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันกันตนาสามารถผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาบัณฑิตรุ่นที่ ๓ และระดับมหาบัณฑิตรุ่นที่ ๒ และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า สถาบันกันตนาจะเป็น
สถานที่ที่สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์ผลงานโดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ให้แก่วงการการผลิตสือ่ บันเทิงของสังคม ด้วยการน�ำพลังความเข้มแข็งในความเป็นมืออาชีพของ “กันตนา”
ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันกันตนา ให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นไปตามปณิธานของคุณประดิษฐ์ สืบต่อไป
ในโอกาสอันเป็นมงคลฤกษ์นี้ ดิฉันขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต พร้อมอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายในสากลโลกได้โปรดอ�ำนวยพรให้บณ
ั ฑิตทุกท่าน จงประสบความสุข ความเจริญ มีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ และประสบความส�ำเร็จในทุกด้าน สมตามความปรารถนาด้วยเทอญ

๕

ค�ำกล่าวต้อนรับประธานในพิธีประสาทปริญญา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โดย

นายกสภาสถาบันกันตนา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
กราบเรียน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานในพิธีประสาทปริญญา
กระผม ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ดร.สุรพล วิรฬุ ห์รกั ษ์ ในฐานะนายกสภาสถาบันกันตนา รูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่
ที่ท่านได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ กระผมขอเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา
กล่าวรายงานผลการด�ำเนินงานของสถาบันกันตนา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป

๖

ค�ำกล่าวรายงานผลการด�ำเนินงานของสถาบันกันตนา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โดย

อธิการบดีสถาบันกันตนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์
กราบเรียนท่านประธานในพิธี นายกสภาสถาบันกันตนา
ดิฉัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ท่าน
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาของ
สถาบันกันตนา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันนี้ ซึ่งเป็นมงคลพิธีส�ำคัญอย่างยิ่งของผู้ส�ำเร็จการศึกษา ที่พร้อมจะ
ก้าวไปสู่ความส�ำเร็จของวิชาชีพ ยังความปลาบปลื้ม ปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ผู้ปกครอง ครอบครัว
ตลอดจนคณาจารย์ ที่ได้ร่วมกันผลิตก�ำลังคนคุณภาพด้านสื่อบันเทิงให้แก่ประเทศชาติ ดิฉันจึงใคร่ขอกล่าวรายงาน
ผลการด�ำเนินงานของสถาบันกันตนา ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้
ด้านการจัดการศึกษา สถาบันกันตนาผลิตบัณฑิต ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
แขนงการผลิ ต ภาพยนตร์ การผลิ ต แอนิ เ มชั น และการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ เ พื่ อ การสื่ อ สารข้ า มสื่ อ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง โดยมุ่งผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตให้เป็นนักวิชาชีพ
ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เพียบพร้อมทั้งด้วยสติปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะความช�ำนาญ
มาตรฐานในระดับมืออาชีพ ขวนขวายใฝ่รเู้ พือ่ ให้ทนั ต่อองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยยึด
มั่นในกรอบศีลธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้านสื่อมวลชน โดยค�ำนึงความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึง
คุณค่าวัฒนธรรมไทย
สถาบันกันตนามีนโยบายการบริหารและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการองค์ความรูก้ บั ประสบการณ์ในการท�ำงานระดับมืออาชีพ (Work Integrated
Learning) ซึ่งนอกเหนือการศึกษาในห้องเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ มีการเรียนรู้เพิ่มเติมตามโครงการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้านวิชาชีพจ�ำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ต้องผ่านโครงการฝึกงานอาชีพภาค
ฤดูรอ้ น และนักศึกษาชัน้ ปีที่ ๔ ต้องมีผลงานศิลปะนิพนธ์ (Art Thesis) ซึง่ ในปีการศึกษานี้ มีผลงานนักศึกษาชัน้ ปีที่ ๔
จัดท�ำภาพยนตร์สั้น ๓ เรื่องและผลงานแอนิเมชั่น ๗ เรื่อง ส�ำหรับการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท เป็นการ
จัดการเรียนการสอนแผน ก (๑) เน้นการท�ำวิทยานิพนธ์ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการสื่อบันเทิง ได้มีการพัฒนาหลักสูตรโดยเปิดรายวิชาเพิ่มเติมจ�ำนวน ๔ รายวิชา เพื่อเป็นการ
เพิ่มโอกาสให้แก่ผู้สนใจศึกษาเน้นหนักด้านการจัดการนาฎกรรม นอกจากนั้นสถาบันฯ ยังมีนโยบายผลักดันให้เกิด
หลักสูตรนานาชาติเพือ่ เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนในการน�ำสถาบันฯ เข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน

๗
ในการด�ำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ซึ่งถือเป็นพันธกิจที่ส�ำคัญ มีการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นพลเมืองที่
ดีมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สถาบันกันตนายังเน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเป็น
ผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถประยุกต์ใช้หลักความรู้เชิงวิชาการ เพื่อบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นระบบ อันส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ตามเกณฑ์ของสถาบันฯ
และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาของสถาบันฯ ได้รับรางวัล
นักศึกษาพระราชทาน ประเภทสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขนาดเล็ก จ�ำนวน ๑ คน
โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ นับเป็นปีที่ส�ำคัญยิ่ง ที่สถาบันกันตนาได้รับพระราชทานพระราชานุญาติ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “สายไปเสียแล้ว” ซึ่งเป็น
วรรณกรรมทีแ่ สดงถึงอัจฉริยภาพทางการประพันธ์ของพระองค์ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทัง้ ในด้านเนือ้ หาสาระและศิลปะการประพันธ์
น�ำมาจัดท�ำโครงการผลิตภาพยนตร์สนั้ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
อันเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางการประพันธ์ให้เป็นทีป่ ระจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย โดยให้นกั ศึกษาและคณาจารย์
ในแขนงการผลิตภาพยนตร์ ได้ผลิตผลงานสร้างสรรค์รว่ มกัน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการกาํ กับ
ภาพยนตร์ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มปี ระสบการณ์ตรงในการฝึกประสบการณ์การท�ำงานในสาขาวิชาชีพ โดยได้มีการจัดท�ำ
เป็นโครงการเทศกาลภาพยนตร์ตอ่ ต้านยาเสพติด ๒๕๕๙ ร่วมรณรงค์ในการแก้ปญ
ั หายาเสพติด เผยแพร่สสู่ าธารณชน
ให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ ซึง่ โครงการผลิตภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “สายไปเสียแล้ว” นี้ นับเป็นเกียรติประวัตแิ ละเป็นสิรมิ งคล แก่สถาบันกันตนา
และวงการสื่อบันเทิงไทยเป็นอย่างยิ่ง
ในด้านการวิจัย สถาบันกันตนามีนโยบายในการส่งเสริม พัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีศักยภาพ
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในรูปแบบของผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
(Academic Excellence) ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สถาบันกันตนาให้การสนับสนุนทุนส�ำหรับพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยและผลงานสร้างสรรค์ โดยได้จัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยจ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับเงินทุนสนับสนุน
จาก บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เป็นจ�ำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยออกสู่สังคม ในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีมาตรฐาน
นอกจากนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สถาบันกันตนายังได้เริ่มโครงการจัดตั้งหอกันตนา เพื่อเป็นศูนย์การเรียน
รู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสื่อบันเทิง โดยมีผลงานของกันตนาเป็นหลัก เนื่องจากได้ผ่านการบ่มเพาะสร้างสมผลงาน
มายาวนานถึง ๖๕ ปี เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลของสังคมส�ำหรับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านสื่อ
บันเทิง
พันธกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม สถาบันกันตนาด�ำเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อ
เป็นแหล่งอ้างอิงและถ่ายโอนความรู้แก่วงการวิชาชีพสื่อบันเทิงและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขันทั้งระดับภูมิภาคและสากล โดยมีการจัดโครงการอบรมระยะสั้นภายในประเทศ และมีโครงการออกแบบ
และ จัดหลักสูตรวิชาชีพด้านสื่อให้กับหน่วยงานต่างประเทศ

๘
ในด้านการสืบสานประเพณี ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นภารกิจ
ส�ำคัญที่สถาบันกันตนาด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา โดยจัดโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ตลอดจนน�ำความรู้
ของสถาบันไปใช้ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและสังคม
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สภาสถาบันกันตนา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มี
มติให้มอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน คือ นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน และ
นายวิเชียร เมฆสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และผลิตสื่อบันเทิง โดยมีผลงานดีเด่นเป็น
ที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ และได้อุทิศตนเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่วงวิชาการ มหาวิทยาลัยและ
ประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นเกียรติและแบบอย่างอันดีงามสืบไป
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ดิฉนั ขอเรียนเชิญท่านประธานกรุณามอบปริญญาแก่ผไู้ ด้รบั ปริญญา ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต บัณฑิต มอบเข็มพระศิวนาฏราชทองค�ำแก่บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ ๑ ผู้มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด และมอบทุนการศึกษาประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังรายนามที่จะได้อ่านต่อไปตามล�ำดับ
และขอเรียนเชิญท่านฯ กล่าวให้โอวาทแก่ทปี่ ระชุม เพือ่ น้อมน�ำไปปฏิบตั เิ ป็นสิรสิ วัสดิพ์ พิ ฒ
ั นมงคลแก่ตนและครอบครัว
สืบไป
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นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้วยความรักและสนใจในศิลปะของภาพยนตร์และการแสดง นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ได้ศึกษาค้นคว้า
หาประสบการณ์ จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์และการแสดง ปรากฏเป็นผลงานหลากหลาย ทั้งบทวิจารณ์
นักแปล นักเขียนบทละคร ผู้ก�ำกับภาพยนตร์โฆษณา และนักวิชาการ
บทวิเคราะห์และบทวิจารณ์ภาพยนตร์ของนายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ไม่เพียงแต่จะให้ความรู้และมุมมอง
แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเรื่องภาพยนตร์ แต่ยังช่วยจุดประกายให้หลายคนหันมาสนใจศาสตร์ของภาพยนตร์
และยังช่วยสร้างพื้นที่ให้ผู้ชมภาพยนตร์ได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างกว้างขวาง
ผลงานวิชาการในด้านวิชาชีพ ปรากฏในรูปงานเขียนหนังสือวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพยนตร์หลายเล่ม รวม
ถึงงานแปลหนังสือ อาทิ หนังหุ้มกระดูก (The Great Movie), ภาพยนตร์คลาสสิก ด้านประวัติศาสตร์ของชนชาติ
อเมริกัน, Musicals : รวมพลังหนังและเพลง, Grammar of the Film Language ของ Daniel Arijon (งานแปลเป็น
ต�ำราให้กับผู้สนใจเรื่องภาพยนตร์)
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ยังเขียนบทละครเวทีหลายเรื่อง ส่วนหนึ่งเป็นบทละครที่ดัดแปลงมาจากบท
ภาพยนตร์ต่างประเทศ อาทิ สัญญาณเลือด สัญญารัก ดัดแปลงจากบทภาพยนตร์ (Dial M For Murder), จิ้งจอก
ลอกลาย (The Little Foxes), ทู้ตซี่ (Tootsie), เธอชื่ออีฟ (All About Eve), เชือกสังหาร (The Rope), ริษยา
พยาบาท ฆาตกรรม (Whatever Happened to Baby Jane)
ด้วยประสบการณ์ความรู้ความสามารถอันเต็มเปี่ยมของท่าน นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน จึงได้รับเชิญให้เป็น
ประธานและคณะกรรมการตัดสินรางวัลด้านภาพยนตร์และการแสดงของประเทศมาโดยตลอด โดยเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการตรวจสอบ และพิจารณาการเผย
แพร่ภาพยนตร์ในประเทศไทย นอกจากนี้ นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ยังเป็นประธานกรรมการมูลนิธิหนังไทย
ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในประเทศไทย และเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะมรดก
ภูมิปัญญาของชาติ

๑๐
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษด้านภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและการวิจารณ์ ใน
หลายสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ณ สถาบันกันตนา นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ได้สละเวลามาสอน
รายวิชา “ประวัติสื่อภาพเคลื่อนไหว” และรายวิชา “การวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพยนตร์” นับตั้งแต่สถาบันกันตนา
เปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสือ่ บันเทิง ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา
และควบคุมดูแลการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา สร้างนักนิเทศศาสตร์รนุ่ ใหม่ให้มคี วามรูเ้ รือ่ งภาพยนตร์ และศิลปะ
การแสดงอย่างต่อเนื่อง
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์และสื่อบันเทิง
ไทย จากผลงานตลอดระยะเวลากว่า ๔๖ ปี ในเส้นทางวิชาชีพและวิชาการ ทั้งยังท�ำประโยชน์ให้แก่สังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่ชนรุน่ หลังเป็นวิทยาทานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ เพือ่ สร้างมาตรฐานและคุณค่าให้กบั ผลงาน
ภาพยนตร์ สภาสถาบันกันตนาได้อนุมัติปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสื่อบันเทิงแก่
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๑

ค�ำประกาศเกียรติคุณ
คำ�ประกาศเกี
ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบั
ณฑิยตรติ
กิตคติุณมศักดิ์
เมฆสุ
สาขาการจัดนายวิ
การสืเชี่อยบัรนเทิ
ง วรรณ
ผู้ได้รับนายสมบู
การประสาทปริ
รณ์สุข นิญยญากิ
มศิริ ตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป
ปริญญาศิลณปศาสตรมหาบั
ศิลปศาสตรมหาบั
ฑิตกิตติมศักดิณ
์ ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการจัสาขาการจั
ดการสื่อบัดนการสื
เทิง ่อบันเทิง
นายวิเชียร เมฆสุวรรณ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปัจจุบนั ท่านเป็นกรรมการบริหาร สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และยังคงสร้างสรรค์
ผลงานด้านการแสดง ทั้งทางภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
นายวิเชียร เมฆสุวรรณ มีผลงานด้านการแสดงภาพยนตร์ กว่า ๓๐๐ เรื่อง อาทิ น�้ำใจพ่อค้า อ้อมอกเจ้าพระยา
สวนสน รจนายอดรัก พรุง่ นีฉ้ นั จะรักคุณ แม่นาคพระโขนง แม่นาคอาละวาด และยังมีผลงานการแสดงละครโทรทัศน์อีก
๓๐ กว่าเรื่อง อาทิ ประชาชนชาวแฟลต นางสาวโพระดก อย่าลืมฉัน ทายาทอสูร คนตาทิพย์ พุทธานุภาพ ฟ้าใหม่
อกธรณี เป็นต้น
ตลอดระยะเวลาการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ นายวิเชียร เฆมสุวรรณ มีหลักการท�ำงานทีเ่ ป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักแสดงรุ่นต่อมา คือ เรื่องการมีวินัย มีสัมมาคารวะ และการมีใจรักในวิชาชีพ ต้อง
ศึกษาและท�ำความเข้าใจบทบาทที่ได้รับ เพื่อให้การท�ำงานด้านการแสดงสมบทบาทและแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติ
สิ่งเหล่านี้จะท�ำให้อยู่วงการได้นาน
จากผลงานการแสดงที่มีคุณภาพ ความสามารถในด้านการแสดงที่โดดเด่น และแนวปฏิบัติที่ดีที่ธ�ำรงรักษา
ตลอดมา ท�ำให้นายวิเชียร เมฆสุวรรณ ได้รับรางวัลนักแสดงเกียรติยศจากงานประกาศผลรางวัล “พิฆเนศวร” รางวัล
วิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ จัดโดย สมาคมนักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
นายวิเชียร เมฆสุวรรณ ยังได้ถ่ายทอดความรู้ และร่วมแสดงภาพยนตร์สั้นผลงานของนักศึกษา เนื่องในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
สถาบันกันตนาได้รับพระราชานุญาตให้อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง “สายไปเสียแล้ว” มาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางการประพันธ์ให้ปรากฏซึ่งผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้
เป็นผลงานสร้างสรรค์จากบทพระราชนิพนธ์ฯ ทรงคุณค่าในด้านเนื้อหาสาระ สะท้อนถึงโทษของยาเสพติดที่ส่งผล
ร้ายต่อผู้ที่ไปเกี่ยวข้อง ทั้งยังแทรกค�ำสอนในเรื่องการเป็นคนดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
ในการนี้สถาบันกันตนาเล็งเห็นว่า นายวิเชียร เมฆสุวรรณ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะถ่ายทอดบทบาทตัว
ละครที่เป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและท�ำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมเสมอมา
สถาบันกันตนาจึงได้เรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมแสดงในภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความร่วมมือทางการ
ศึกษาระหว่างผู้ประกอบการวิชาชีพกับสถาบันอุดมศึกษา อันเป็นคุณูปการต่อวงการวิชาการและวิชาชีพด้านการ

๑๒
ผลิตภาพยนตร์ของประเทศไทยอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ นายวิเชียร เมฆสุวรรณ ยังมีผลงานสร้างสรรค์ศิลปะทางด้านประติมากรรมและจิตรกรรมแก่วงการ
บันเทิงไทย โดยปัน้ หุน่ ขีผ้ งึ้ รูปเหมือนของบุคคลส�ำคัญในวงการบันเทิงไทย และนักแสดงไทยในอดีต อาทิ มิตร ชัยบัญชา
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ภัทราวดี มีชูธน เป็นต้น รวมถึงเป็นผู้ปั้นรูปหล่อส�ำริดของนายจ�ำนง รังสิกุล บิดาแห่ง
โทรทัศน์ไทย ท่านยังมีผลงานเป็นผู้ออกแบบและปั้นรูป “รางวัลสุพรรณหงส์” ซึ่งเป็นรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ
นอกจากผลงานของบุคคลส�ำคัญในวงการบันเทิงไทยแล้ว ท่านยังได้ปั้นหุ่นขี้ผึ้งของพระสงฆ์ อาทิ พระเทพวิทยาคม
หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ ผลงานทั้งหลายของท่านได้รับการยกย่องว่า “ปั้นได้อย่างมีชีวิต
เสมือนจริง”
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นายวิเชียร เมฆสุวรรณ ได้เปิดพิพิธภัณฑ์บันเทิงไทย “ยอดชาย เมฆสุวรรณ มิวเซียมออฟอาร์ต”
จัดแสดงผลงานประติมากรรมพระสงฆ์ และปูชนียบุคคลทางด้านบันเทิงไทยที่ท่านปั้น รวมทั้งจัดแสดงโปสเตอร์
ภาพยนตร์กว่า ๓๐๐ เรื่องที่ท่านแสดงในอดีต โดยตั้งใจให้ผลงานที่ท�ำทุกชิ้นเป็นวิทยาทาน และเป็นการเผยแพร่
ความรู้ทางด้านบันเทิงไทย และหลักธรรมะให้คนท�ำความดี ซึ่งในปีเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ได้มอบรางวัลแก่ท่านในฐานะ ผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม
จากเกียรติประวัตขิ า้ งต้นย่อมเป็นบทพิสจู น์ได้วา่ กว่า ๔๕ ปี บนเส้นทางวงการบันเทิงไทย นายวิเชียร เมฆสุวรรณ
ได้รงั สรรค์ผลงานทางด้านศิลปะการแสดง และศิลปะทางด้านประติมากรรรมและจิตรกรรมแก่วงการบันเทิงไทย จนเป็น
ที่ยอมรับ ช่วยจรรโลงสังคม เป็นแบบอย่างอันดีแก่บุคคลทั้งในวงการสื่อบันเทิงและวงการศิลปะ สภาสถาบันกันตนา
ได้อนุมตั ปิ ริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสือ่ บันเทิง ให้แก่ นายวิเชียร เมฆสุวรรณ เพือ่ เป็น
เกียรติประวัติสืบไป

๑๓

รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘

นางสาวกันตา คุณาพัทธ์

นางสาวพรพรรณ สังขรัตน์

นางสาวพลอยพชร ฉันท์เศรษฐ์

นายระดม อร่ามวิทย์

นายอธิเมศร์ อรุณโรจน์อังกูร

๑๔

รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

นายดนุพล จงอริยะกุล

นายบุรเศรษฐ์ อุทธา

๑๕

รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

นายชวกร ทองเกื้อ

นางสาวปัญรวี จันทร์ฉาย

๑๖

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
นายกันตพงษ์ โตอุดม

นายณัฐพล สวัสดิ์กิจ

นายทักษ์ดนัย เสมาเมือง

นางสาวธนนันท์ กลิ่นช้าง

นายปรีชา ศิริภากรณ์

๑๗

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
นายพชรพล จิตติภัทรชัย

นายพัฒนากร อดิเรกเกียรติ

นางสาวภัทรภา แจ้งในเมือง

นางสาวมานิตา ด่านเสถียร

นายศุภัชกราณ พวงงาม

๑๘

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นายสรศักดิ์ นากรักษา

นายอรรณพ ฟูจิตะ

นายอานนท์ สาธิตศิลป์

นายอิศรินทร์ โชคชัยทวีลาภ

๑๙

รายนามผู้เข้ารับเข็มพระศิวนาฏราชทองค�ำ
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘

นายดนุพล จงอริยะกุล

๒๐

รายนามนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับปริญญาบัณฑิต
๑. ทุนสถาบันกันตนา
		

		

แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์
นายหฤทธิ์ ณ สงขลา
ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

		
แขนงวิชาการผลิตแอนิเมชัน
นางสาวปิ่นปมน จิรัฐิติกาลพันธุ์
ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ทุน บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)		

นายธนพล แก้วลิ้มวัฒนา
ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒๑

รายนามนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
๑. ทุน “กันตนาวิทยานิพนธ์” จากมูลนิธิประดิษฐ์-สมสุข กัลย์จาฤก

นายยงยุทธ คะสาวงค์
ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๒. ทุนรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์
(เพื่อรางวัลวิทยานิพนธ์ประเมิน ระดับดีขึ้นไป)

นางสาวพรพรรณ สังขรัตน์
ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๒๒

ค�ำปฏิญาณ
ของ
ผู้รับปริญญาของสถาบันกันตนา
ผู้แทนบัณฑิต : (กล่าวคนเดียว)
“ข้าพเจ้า....................ขอโอกาสกล่าวน�ำมหาบัณฑิต และบัณฑิตกล่าวค�ำปฏิญาณ
ดังต่อไปนี้”
บัณฑิตทุกคน : (กล่าวตามผู้แทนบัณฑิต)
“ข้าพเจ้า (บัณฑิตทุกคนกล่าวชื่อ และนามสกุลของตน)
ขอกล่าวค�ำปฏิญาณต่อหน้าประธานในพิธีและชุมชนนี้ว่า
ข้าพเจ้า จะประกอบอาชีพโดยใช้ศิลปวิทยา
ซึ่งได้รับการประสิทธิ์ประสาท จากสถาบันกันตนานี้
โดยยึดมั่นในความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ให้ความเคารพสักการะ แด่ครูบาอาจารย์
จะใช้ศิลปะวิทยาการ แต่ในทางที่เป็นคุณประโยชน์
ไม่เกลือกกลั้วในโทษ อกุศลกรรมชั่วร้าย
จะแผ่ขยายเกียรติคุณแห่งหมู่คณะ และวิชาชีพให้ไพศาล
จะสมานสามัคคี พลีประโยชน์ตนเพื่อส่วนรวม
จะยึดมั่นในค�ำปฏิญาณนี้ไว้ ยิ่งกว่าชีวิต”
(เมื่อกล่าวค�ำปฏิญาณจบแล้วให้ค�ำนับพร้อมกัน และให้ยืนตรงรอรับโอวาท)

๒๓

เพลงสถาบันกันตนา
ท�ำนอง/ค�ำร้อง/เรียบเรียงดนตรี : พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ขับร้องโดย : ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก
		
สถาบันกันตนา เพื่อการศึกษาทางใหม่
แหล่งวิชาพาไปสู่ถนนดวงดาว
ด้วยความฝัน ด้วยศรัทธา
เราใฝ่ใจในการศึกษา
ประพฤติตนมั่นในปรัชญาและสิ่งดีงาม
		
ใจมั่นคง ตรงเวลา ร้อยรวมร่วมสามัคคี
สร้างสัมพันธ์อันเต็มเปี่ยมด้วยรักจริงใจ
พร้อมอุทิศ ท�ำเพื่องาน
จะอดทน ไม่มีเกียจคร้าน
จะสืบสานครรลองแห่งศิลปิน
		
* พวกเราขอน้อมบูชา พระศิวนาฏราชเกริกไกร
จะพลีพร้อมกายใจให้ศิลป์และศาสตร์รังสรรค์
ผลงานกล่าวขานเลื่องลือ นั่นคือจุดหมายใฝ่ฝัน
ปณิธานสถาบันกันตนา
		
สถาบันกันตนา เพื่อคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่
ร่วมพลังอันยิ่งใหญ่ให้โลกสวยงาม
คุณธรรม จรรยาบรรณ
ภูมิปัญญา และไฟสร้างสรรค์
ร่วมแบ่งปันจรรโลงสู่สังคมไทย
(ซ�้ำ*)
จะสร้างชื่อเสียงเลื่องลือ นั่นคือจุดหมายใฝ่ฝัน
ปณิธานสถาบันกันตนา

๒๔

เพลง ตะแบกงาม
ค�ำร้อง : ชนะพล โยธีพิทักษ์
เรียบเรียงดนตรี/ท�ำนอง : ทฤษฎี ณ พัทลุง
ขับร้องโดย : ธีรนัยน์ ณ หนองคาย
: กรกันต์ สุทธิโกเศศ
			
* แต่กาลโบราณมา
		
แผ่กิ่งก้านดอกใบ
			
** สีสวยระรื่นพันธุ์
		
ยังร่มเย็นกายา
			
ตะแบกที่ปลูกไว้
		
ไร้หมู่มวลภมร
			
แต่เจ้ายังทรงค่า
		
ผลิดอกให้คนชม
			
คุณค่าของมนุษย์
		
จะมีเกียรติก้องนาม
			
ตะแบกที่ปลูกไว้
		
รักศักดิ์รักเกียรติตน
		
(ซ�้ำ *,**)

นั้นยังมีพฤกษาใหญ่
แลวิไลอร่ามตา
งามเลิศสรรทรงคุณค่า
ชื่นชีวามาแสนนาน
แม้นเจ้าไม่มีกลิ่นหอม
บินมาตอมและดอมดม
งามสง่าน่าภิรมย์
แสนสุขสมพรรณไม้งาม
ก็ประดุจตะแบกงาม
ด้วยได้เพราะทะนงตน
ประดิษฐ์ให้เตือนใจคน
ดุจดั่งต้นตะแบกงาม

