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ก�าหนดการพิธีประสาทปริญญา
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ กันตนาสตูดิโอ

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

 ๑๓.๐๐ น. คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนเข้านั่งประจ�าที่ภายในห้องพิธี
 ๑๓.๔๕ น. นายกสภาสถาบันกันตนา ประธานในพิธีฯ กรรมการสภาสถาบันกันตนา  
  อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารสถาบันกันตนา เข้าสู่ห้องรับรอง 
 ๑๔.๐๐ น. พิธีประสาทปริญญา
  ขบวนนักศึกษาน�าประธานในพิธีฯ และกรรมการสภาสถาบันกันตนาเข้าสู่ห้องพิธี
  ประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
  ผู้แทนบัณฑิตมอบสูจิบัตร
  อธิการบดีกล่าวต้อนรับประธานในพิธีฯ และกล่าวรายงานผลการด�าเนินงาน 
  ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐
  รองคณบดีคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ อ่านรายนามผู้รับปริญญา
   • ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
   • ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง
   • ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  รองคณบดีคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ อ่านรายนาม
   • นักศึกษาผู้เข้ารับทุนการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ผู้แทนบัณฑิตกล่าวน�าค�าปฏิญาณ
  ประธานในพิธีฯ กล่าวให้โอวาท
 ๑๔.๔๕ น. ประธานในพิธีฯ เข้าสู่ห้องเลี้ยงรับรอง แสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 ๑๕.๐๐ น. เสร็จพิธี

๑



โอวาทของประธานในพิธีประสาทปริญญา
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

โดย

นายกสภาสถาบันกันตนา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์

 

 ผมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน    
ที่ได้รับการประสาทปริญญาจากสถาบันกันตนา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

 การเป็นบัณฑิตหมายถึง การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพของท่าน 
นอกจากนี้ท่านยังต้องมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ของสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในอนาคต ท่านจึงถึงพร้อมในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อน�ามาปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพและวิถีชีวิตให้ด�าเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

 ความรู้ความสามารถ ท่ีท่านสั่งสมมาแต่เดิมและท่ีได้สร้างเสริมในสถาบันกันตนา เป็นเพียง
การเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคตอันใกล้ ในสังคมยุคใหม่มีแนวโน้มที่ต้องการบุคลากรผู้มีความรู้
รอบและรู้ลึกในหลายๆด้าน ซึ่งจะท�าให้ผู้นั้นผันตัวเองเข้าสู่การงานอาชีพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยน
ไปอย่างรวดเรว็ การทีท่่านจะท�าได้เช่นนีท่้านต้องมคีวามตืน่ตวั ในการแสวงหาความรูค้วามคดิใหม่ๆ 
อยู่เสมอ การที่ท่านจะท�าเช่นนี้ให้ได้ผลท่านต้องสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์
หรือ Artificial Intelligence ได้อย่างดี นอกจากนี้ท่านต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าถึงและ
น�าข้อมลูจากคลังสารสนเทศหรอื Big Data มาใช้เพือ่พฒันาอาชพีและวิถชีวีติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
สงัคมทีผั่นแปรอย่างรวดเร็วท�าให้ท่านต้องสร้างเครอืข่ายในลกัษณะสากลสภาพ เพือ่เอือ้อ�านวยข้อมูล
ข่าวสารและโอกาสแก่กันและกัน เพื่อเป็นเครื่องช่วยชี้น�าชี้แนะและสร้างภูมิคุ้มกันมิให้ท่านเพลี่ยง
พล�้า อีกทั้งอาจช่วยกันกอบกู้ท่านให้พ้นจากภาวะวิกฤติได้ เม่ือกล่าวมาถึงตรงน้ี ภาษาอังกฤษจึง
เป็นสิ่งที่จ�าเป็นในฐานะภาษาที่สอง และคนไทยอาจต้องใช้มากกว่าสองภาษาในอนาคต เพราะ
เทคโนโลยีได้สลายพรมแดนของประเทศต่างๆ ไปหมดแล้ว 

๒



 สิ่งสุดท้ายที่ขอฝากไว้คือความเป็น มืออาชีพ นี่คือศักยภาพของบัณฑิตผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันกันตนา ศักยภาพคือหนึ่งสมองสองมือของท่านที่ท่านต้องเพิ่มพูนพลังอยู่เป็นนิจ พร้อมด้วย
จิตที่มุ่งมั่นด้วยธรรมวิจัยคือพิจารณาทุกสิ่งให้เห็นจริงอย่างที่เป็น ท่านก็จะเข้าใจความเป็นไปตาม
ธรรมดาโลก และสามารถออกแบบวิถีชีวิตของท่านให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง

 ขออ�านาจธรรมะที่ท่านปฏิบัติมาดีแล้ว จงเป็นปัจจัยให้บัณฑิตแห่งสถาบันกันตนาทุกท่าน ได้
ก้าวหน้าพัฒนาตนเองไปสู่ความส�าเร็จดังที่ท่านปรารถนาจงทุกประการ และขออ�านวยพรทุกท่านที่
ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีประสาทปริญญาของสถาบันกันตนา อันเป็นมงคลยิ่งนี้ จงมีความสุข
สวัสดีโดยทั่วกัน

๓



สารแสดงความยินดีแก่บัณฑิตสถาบันกันตนา
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

โดย

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
นางสมสุข กัลย์จาฤก

 

 ขอแสดงความยินดีและความชื่นชมอย่างยิ่งกับความส�าเร็จของมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้ ในพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปีการ
ศึกษา ๒๕๖๐ ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนี้สืบเนื่องมาเป็นปีที่ ๕ 

 ดิฉันในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันกันตนา และบริษัทกันตนา กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ที่มีอายุ 
ครบ ๖๗ ปีแล้ว และในฐานะผู้อาวุโสท่ีคลุกคลีกับงานสร้างสรรค์ส่ือบันเทิงมาทั้งชีวิต ได้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค ๔.๐ ที่เทคโนโลยีต่างๆ พัฒนาอย่างรวดเร็ว  
มิติทางสังคมแตกต่างไปจากเดิม รวมถึงมิติทางการศึกษาก็เช่นกัน ในวันนี้ผู้คนสามารถเข้าถึงความ
รู้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และต้องการความรู้เฉพาะด้านที่ตนเองต้องการเพื่อน�าไปใช้ได้ทันที ความเปลี่ยน 
แปลงนีม้ไิด้เกดิขึน้เฉพาะทีป่ระเทศไทยเท่านัน้แต่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้โลก ซึง่สถาบนักนัตนา 
เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางท่ีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่สังคมสมัยใหม่ต้องการมาเป็น
เวลา ๙ ปีแล้ว 

 นับได้ว่าสถาบันกันตนามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองถึงอนาคต และระดมสรรพก�าลังความรู้
มหาศาลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่อยู่ในสายวิชาชีพจริงมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์   
ให้กับนักศึกษา เพื่อให้บัณฑิตทุกคนมีความพร้อมด้วยอาวุธทางปัญญาท่ีจะเข้าสู่สังคมในยุค ๔.๐ 
สร้างสรรค์งานบันเทิงได้อย่างมีคุณภาพ และถึงพร้อมด้วยคุณธรรม ด้วยหนึ่งสมองและสองมือของ
เรา

 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก ได้โปรดอ�านวยพรให้
บัณฑิตทุกท่านจงประสบความสุข ความเจริญ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และประสบความส�าเร็จใน
ทุกด้านสมตามความปรารถนาด้วยเทอญ

๔



ค�ากล่าวรายงานผลการด�าเนินงานของสถาบันกันตนา
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

โดย

 อธิการบดี สถาบันกันตนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์

 กราบเรียนท่านประธานในพิธี 
        ดิฉัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ที่ท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกสภาสถาบันกันตนา ที่ท่านกรุณามาเป็น
ประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาของสถาบันกันตนา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ดิฉันใคร่ขอกล่าวรายงานผลการด�าเนินงานของสถาบันกันตนาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาโดย
สังเขป ดังนี้

 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 สถาบันได้จัดท�าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุงใหม่ ปี ๒๕๖๐ เพื่อให้เนื้อหา
หลักสูตรมีความทันสมัย และสนองตอบความต้องการของอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง พร้อมกันนี้
สถาบันยังได้ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน โดยการเปลี่ยนบทบาทของครู จาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“โค้ช” หรือ “ผู้อ�านวยการเรียนรู้” ท�าหน้าที่ในการออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียน
รู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นส�าคัญ (Outcome 
Base Education) ส�าหรบัระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัจดัการเรียนการสอนโดยวิทยากรผูท้รงคุณวฒุิ 
ด้านวิชาชีพ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา และน�าผลการศึกษาจาก
วิทยานิพนธ์ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและการเพิ่มมูลค่าส�าหรับอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงในสังคมไทย
ยุค ๔.๐ ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตมุ่งสร้างบุคลากรท่ีมีทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ท�างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถใช้เทคโนโลยีได้ ภายใต้วัฒนธรรม และค่านิยมความเป็นไทย  
นอกจากนี้บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา “กันตนา ๖๖ ปี” ให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร จ�านวน ๓ ทุน ทุนละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
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 ด้านงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์  
 สถาบันมีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการสร้างและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) เป็นการสร้าง
โอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถในการแข่งขันกับอุตสาหกรรมส่ือบันเทิงระดับนานาชาติ
ด้านการบริการวิชาการ 

 สถาบนัจดัให้มกีารบรกิารวชิาการแก่หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน เพือ่เป็นการตอบสนอง 
ความต้องการและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านสื่อบันเทิง  อาทิ  การอบรมหลักสูตรการ
ผลิตสกู๊ป รายการโทรทัศน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงละครโทรทัศน์ส�าหรับนักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบก ช่อง ๗ และการอบรมหลักสูตร Sound Design for film workshop โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบเสียงจากประเทศอังกฤษ 

 ในการประชมุสภาสถาบนักนัตนา ครัง้ที ่๓/๒๕๖๑ เมือ่วนัจนัทร์ที ่๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๑ มมีติ 
เหน็สมควรมอบปรญิญาศลิปศาสตรมหาบัณฑติกติติมศกัดิ ์สาขาการจดัการสือ่บันเทงิ แก่ผูท้รงคณุวฒิุ 
๓ ท่าน คือ นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ นายอาคม มกรานนท์ และนายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์  
ซึ่งบุคคลทั้ง ๓ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการผลงานสร้างสรรค์ศิลปะสื่อบันเทิง
จนเป็นทีป่ระจกัษ์ และเป็นทีย่อมรบัในวงวชิาชีพ ได้อทุศิตนเพ่ือบ�าเพ็ญประโยชน์เกือ้กลูแก่วงวชิาการ 
และประเทศชาติอย่างต่อเน่ือง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นเกียรติและแบบอย่างอันดีสืบไป

 บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานกรุณามอบปริญญาศิลปศาสตร
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้ง
กรุณามอบทุนการศึกษาประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ และขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวให้โอวาทแก่
ที่ประชุม เพื่อน้อมน�าไปปฏิบัติเป็นสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคลแก่ตนและครอบครัวสืบไป
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 นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาการภาพยนตร์ จาก มหาวิทยาลัยนิฮง กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้รับทุน
จากรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมในสาขาโทรทัศน์จากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่ง
ญี่ปุ่น (NHK TV) เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 หลังจากนายสะอาดได้เรียนจบจากต่างประเทศและกลับมาประเทศไทย ได้เริ่มเข้ามาท�างาน
ในสายวงการโทรทัศน์ ด้วยต�าแหน่งนักจัดรายการโทรทัศน์ ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง ๔ บาง
ขุนพรหม ซึ่งถือว่าเป็นนักจัดรายการโทรทัศน์รุ่นบุกเบิกของช่อง ต่อมาได้แสดงความสามารถใน
ฐานะนกัแสดงละครโทรทศัน์ โดยแสดงละครเรือ่งแรกและรับบทเป็นพระเอก เรือ่ง ดกึเสยีแล้ว (๒๔๙๘)  
และอีกหลายๆ เรื่อง อาทิ ไอด้า (๒๕๐๓-๒๕๐๔) น�้าผึ้งขม (๒๕๑๑) เมียหลวง (๒๕๑๔) ร้อยป่า 
(๒๕๓๑) สายลบัสองหน้า (๒๕๓๒) สงครามเงนิ (๒๕๓๒) และละครเรือ่งสดุแต่ใจจะไขว่คว้า (๒๕๓๒) 
ซึ่งเป็นละครที่นายสะอาดได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองค�า สาขา นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม หลังจาก
นั้น นายสะอาดก็ยังแสดงละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่อง อาทิ ขมิ้นกับปูน (๒๕๓๓) น�้าเซาะทราย 
(๒๕๓๖) เงินปากผี (๒๕๖๑) นอกจากนี้ด้วยใจรักในวงการบันเทิง นายสะอาดได้เป็นนักพากษ์เสียง
ภาษาไทยในซีรีย์ภาพยนตร์ต่างประเทศ หลายเร่ือง อาทิ เร่ือง มนุษย์ค้างคาว (Batman) และ
ขวัญใจสายลับ (The Avengers)  เป็นต้น  

 นอกจากนี้ นายสะอาดยังเป็นพระเอกละครวิทยุเรื่อง คมพยาบาท ของคณะกมลพิศสมัย  
และได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์ในฐานะนักแสดงภาพยนตร์ โดยมีผลงาน โดดเด่น อาทิ ปราสาททราย 
(๒๕๑๒) น�้าผึ้งพระจันทร์ (๒๕๑๕) ลูกชู้ (๒๕๑๕) แม่อายสะอื้น (๒๕๑๕) นายสะอาดได้สะสม
ประสบการณ์ประกอบกับความรู้ความช�านาญทางด้านการผลิตภาพยนตร์ จึงได้มาเป็นผู้ก�ากับ
ภาพยนตร์ โดยมีผลงานโดดเด่น ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง มารรัก (๒๕๑๖) และ ฆ่าอย่างเดียว (๒๕๒๑)

ค�าประกาศเกียรติคุณ
นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
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 ผลงานของนายสะอาดทางด้านการแสดงภาพยนตร์ได้เป็นที่ประจักษ์ในวงการสื่อบันเทิง จน
ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์ 
เรื่อง เด็ดหนวดพ่อตา (๒๕๒๔) สะพานรักสารสิน (๒๕๓๐) และรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง สาขา 
นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง นาคปรก (๒๕๕๓)    
   
 ด้วยความสามารถและประสบการณ์ของนายสะอาด จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น
ศิลปินแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาศิลปะการแสดง ด้านโทรทัศน์และภาพยนตร์ โดย
ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 

 ผลงานทางด้านวชิาการ นายสะอาด ได้รบัเชญิเป็นวทิยากรในการเล่าประสบการณ์การท�างาน 
ให้กับ องค์กรวิชาชีพทางด้านสื่อบันเทิง และในสถานศึกษาต่างๆ รวมไปถึงการเผยแพร่องค์ความรู้
บอกเล่าประสบการณ์การท�างานในวงการบันเทิงผ่านการเป็นคอลัมนิสต์ ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 

 เกียรติประวัติข้างต้นเป็นบทพิสูจน์ว่า นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นผู้มีความรู้ ความ
สามารถและมีทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านสื่อบันเทิงแขนงต่างๆ มีผลงานโดดเด่นจนเป็นที่
ประจักษ์ และยอมรับในระดับชาติ จากผลงานมากมายท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงเป็นบุคคลที่ถึงพร้อม
ด้วยคุณค่าควรแก่การสรรเสริญให้ปรากฏ สภาสถาบันกันตนา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ ได้รับปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสื่อบันเทิง เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป
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 นายอาคม มกรานนท์ เกดิเมือ่วนัที ่๓ กนัยายน ๒๔๗๔ ส�าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาจาก
โรงเรียนอัสสัมชัญ ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๐๓ ได้ทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ทางด้านการก�ากับรายการโทรทัศน์และการผลิตละครที่ประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้นได้เข้ารับ
ราชการในต�าแหน่งผู้ประกาศข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ และได้มาเป็นผู้ประกาศข่าวหลักของ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง ๔ บางขุนพรหม ซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกาศข่าวรุ่นแรกๆ 

 ด้วยใจรักในวงการบันเทิง นายอาคมได้เป็นนักแสดงละครโทรทัศน์ มีผลงานการแสดงละคร
โทรทัศน์ที่โดดเด่นได้แก่ “กากี” (๒๔๙๙)  ซึ่งเป็นละครเรื่องแรกที่นายอาคมแสดงในสถานีโทรทัศน์
ไทยทีวี ช่อง ๔ บางขุนพรหม “เสือเก่า” (๒๕๐๑) “ล่องไพร” (๒๕๐๔) ละครเรื่องแรกที่แสดงใน 
ห้องส่งและถ่ายฉากประกอบนอกสถานที่ สี่แผ่นดิน (๒๕๐๔) และจุฬาตรีคูณ (๒๕๐๖) เป็นต้น
 
 จากความสามารถท่ีโดดเด่นนายอาคมได้มีผลงานวิชาชีพด้านการแสดงละครวิทยุได้เป็นนัก
แสดงในคณะกันตนาและคณะรวมดารา นอกจากนี้ด้วยการสะสมประสบการณ์ทางด้านการเป็น    
ผู้ประกาศข่าวท�าให้นายอาคม ได้มีบทบาทในการท�าหน้าที่พิธีกรรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ 
รายการตักเงิน รายการนาทีทอง และรายการประตูดวง เป็นต้น จนท�าให้รายการได้รับความนิยม
จนมียอดผู้ชมเพิ่มขึ้น  

 นอกจากผลงานด้านการแสดงละครโทรทัศน์ นายอาคม มกรานนท์ มีความสามารถในการ
แสดงบทบาทต่างๆ ในภาพยนตร์ไทยหลายเรื่อง อาทิ แสนแสบ (๒๔๙๓) เจ็ดแหลก (๒๕๐๑) วนาลี 
(๒๕๐๒) ตุ๊กตาผี (๒๕๐๓) ดวงชีวัน (๒๕๐๓) ฟูแมนจู (๒๕๐๓) ชุมทางรัก (๒๕๐๙) กู่การะเวก 
(๒๕๑๐) และ ด่วนเหนือ (๒๕๑๒) เป็นต้น ผลงานการแสดงภาพยนตร์ไม่เพียงแต่มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ในประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการได้ไปแสดงภาพยนตร์ต่างประเทศ ได้แก่ ร่วมแสดงใน
ภาพยนตร์ของประเทศเยอรมัน เรื่อง Der Schwarze Panthe von Ratana (๒๕๐๖) ภาพยนตร์
ของประเทศฝรั่งเศส เรื่อง Panic in Bangkok (๒๕๐๖) เป็นต้น

ค�าประกาศเกียรติคุณ
นายอาคม มกรานนท์

ผู้ท่ีได้รับการประสาทปริญญากิตติมศักด์ิ ประเภทท่ัวไป
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาการจัดการสื่อบันเทิง



๑๐

 หลังจากนั้น นายอาคม ได้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงของบริษัท
ไทยโทรทัศน์ ท.ท.ท. (TTV Radio)  ในปีพ.ศ. ๒๕๑๘ ด้วยความเชี่ยวชาญในหลายด้าน ท�าให้นาย
อาคมได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ อาทิ รางวัลผู้อ่านข่าวดีเด่นชาย รางวัลเมขลา ครั้งที่ ๗ ประจ�าปี 
๒๕๓๐ และรางวัลเกียรติยศคนทีวี รางวัลโทรทัศน์ทองค�า ครั้งที่ ๒๒ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๐ นับเป็น
บุคลากรอันทรงคุณค่า ในวงการบันเทิงไทย นอกจากนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน
มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฏ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ 

 ในด้านวิชาการ นายอาคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเล่าประสบการณ์การท�างานให้กับ 
องค์กรวิชาชีพทางด้านสื่อบันเทิง และในสถานศึกษา รวมถึงสถาบันกันตนาด้วย เกียรติประวัติข้าง
ต้นเป็นบทพิสูจน์ว่า นายอาคม มกรานนท์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะความเชี่ยวชาญ
ทางด้านสื่อบันเทิงแขนงต่างๆ มีผลงานโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ จากผลงานมากมายที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยคุณค่าควรแก่
การสรรเสริญให้ปรากฏ สภาสถาบันกันตนา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๖๑ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นายอาคม มกรานนท์ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสื่อบันเทิง เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป



๑๑

ค�าประกาศเกียรติคุณ
ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาการจัดการสื่อบันเทิง
นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการจัดการสื่อบันเทิง

 นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๗ ส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี Business Administration Major in International Business Management จาก
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลังจากจบการศึกษาแล้ว นายสุรเชษฐ์ส่ังสมประสบการณ์เกือบ ๑๐ ปี 
ท�างานในบรษัิทธรุกจิท่ีเกีย่วข้องกบัสือ่สมัยใหม่โดยเฉพาะด้านส่ือดจิทิลั และมทัีกษะทางภาษาองักฤษ 
ที่สามารถน�าไปใช้ในงานด้านการตลาดต่างประเทศเพื่อธุรกิจสื่อดิจิทัลได้ดี

 จากความสนใจสู่ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะธุรกิจสื่อ
บันเทิง สายงานด้านภาพยนตร์ ท�าให้นายสุรเชษฐ์ได้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งประธานบริหารสายธุรกิจ
ภาพยนตร์ บรษิทั กนัตนา กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) กรรมการบรษิทั และกรรมการบริหารบรษิทัในเครอื 
กันตนาอีกหลายแห่ง     
             
 ด้วยประสบการณ์และความสามารถในการบริหารสายธุรกิจภาพยนตร์ นายสุรเชษฐ์ ถือว่า
เป็นบุคคลส�าคัญคนหน่ึงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยท่ีได้ผลักดันให้งานด้านพัฒนาระบบโพสท์ 
โปรดักชั่นของบริษัทในเครือกันตนาได้เป็นที่รู้จักจากการเห็นศักยภาพจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีผลงานท่ีโดดเด่น ได้แก่ พัฒนาธุรกิจโพสท์โปรดักชั่น ให้สามารถ
รองรบัได้ทัง้งาน Release Print และงานในระบบดจิทิลั (พ.ศ. ๒๕๕๒) พฒันาระบบโพสท์โปรดกัชัน่ 
พัฒนาระบบการถ่ายท�าเป็น HD และแบบ ๓ มิติ โดยน�าเข้าฮาร์ดแวร์จากสหรัฐอเมริกา และ
ซอฟต์แวร์จากสวีเดน ผลิตซับไตเติ้ลไทยแบบ ๓ มิติครั้งแรก ให้กับภาพยนตร์ “ปิรันย่า”               
(พ.ศ. ๒๕๕๓) น�าพาสายธุรกิจภาพยนตร์ของกันตนาขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของผู้ให้บริการด้าน        
Post Production อย่างครบวงจรในประเทศไทยด้วยส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)   
กว่า ๗๐%  (พ.ศ. ๒๕๕๔) และได้ขยายงานโพสท์ โปรดักชั่นในต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด One 
Stop Service (พ.ศ. ๒๕๕๖) จนท�าให้ขยายการให้บริการด้านโพสท์ โปรดักชั่นอย่างครบวงจร
ครอบคลุมตลาดกว่า ๓๐ ประเทศ ตอกย�้าความเป็นผู้น�าของกันตนาในการเป็นผู้ให้บริการรายหลัก
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 

ค�าประกาศเกียรติคุณ  
นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์

ผู้ท่ีได้รับการประสาทปริญญากิตติมศักด์ิ ประเภทท่ัวไป
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาการจัดการสื่อบันเทิง



๑๒

 นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีกับบริษัทระดับโลกเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ มาให้บริการโดยร่วมทุนกับบริษัท CineVation จากประเทศนอร์เวย์ ในการน�าเทคโนโลยี 
Data Archived หรือระบบจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลลงบน ฟิล์ม ๓๕ มม. (พ.ศ. ๒๕๕๖) 
นอกจากน้ีได้ให้บริการโพสท์โปรดักชั่นในระบบดิจิทัลของอาเซียนด้วยการเปิดบริษัทและส�านักงาน
ตัวแทนเพิ่มเติมในประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย และขยายธุรกิจสู่ตลาดใหญ่
ของเอเซีย ได้แก่ จีนและญี่ปุ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗) ต่อยอดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของโพสท์   
โปรดักชั่นภาพยนตร์ให้ทัดเทียมระดับโลกและเป็น facility เพียงแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่ได้
รับคัดเลือกให้เป็น Netflix Preferred Vendor (พ.ศ. ๒๕๕๙) และในปีที่ผ่านมาได้ขยายงานการ
ผลิตคอนเทนต์หลากหลายขึ้น มีการขยายงานด้าน โลคอลไลเซชั่นภาษาท้องถิ่น สร้างห้องบันทึก
เสียงเพิ่มขึ้น ๘ สตูดิโอ เพื่อรองรับงานที่เพิ่มขึ้น จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐)  

 ผลงานของนายสุรเชษฐ์ ไม่เพียงพัฒนาระบบโพสท์โปรดักช่ันภาพยนตร์ในการบริหารสาย
ธุรกิจภาพยนตร์เท่านั้น ยังได้สร้างชื่อเสียงในการเป็นตัวแทนของบริษัทในเครือกันตนาทางด้านการ
จัดจ�าหน่ายภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
 ในด้านวิชาการ นายสุรเชษฐ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษทางด้านการบริหารและการจัดการ
ธุรกิจภาพยนตร์ ให้กับหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงสถาบันกันตนา
ด้วย นอกจากนี้ ยังได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตภาพยนตร์ด้าน
โพสท์โปรดักชั่น เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาส�าหรับสถานศึกษาด้านการผลิตภาพยนตร์ด้วย 

 เกียรติประวัติข้างต้นเป็นบทพิสูจน์ว่า นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ เป็นผู้มีความรู้ ความ
สามารถ และมีทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารธุรกิจด้านภาพยนตร์ มีผลงานโดดเด่นจน
เป็นที่ประจักษ์ และยอมรับในวงการภาพยนตร์ระดับชาติและระดับนานาชาติ จึงเป็นบุคคลที่ถึง
พร้อมด้วยคุณค่าควรแก่การสรรเสริญให้ปรากฏ สภาสถาบันกันตนา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ได้รับ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสื่อบันเทิง เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อ
ไป



รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

  

  

นายชาญวิทย์ หมาดโสะ

ว่าที่ร้อยตรี วรฐ จินตนานุวัฒน์

๑๓



นายอภิภู พรหมโยธี

นางสาวอิงฟ้า นิมิบุตร

๑๔

รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

  

  



รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

นายนราวิชญ์ ภิญโญฤทธิ์

นายศิริชัย สมนาม 

นายศุภชัย บุญเทพ

๑๕



ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
 

นายชยาภา ตั้งกิตติเวทย์

นายปริญญา ภูนะ

นายรฤกฤกษ์ กัลย์จาฤก

๑๖



ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
 

นายศรัณย์ อนุสรณ์ 

นายศุภกฤษฎ์ นราพิสุทธิ์

นายศุภฤกษ์ น้อยพจนา

๑๗



ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
 

๑๘

นายสิทธิชัย นาคซื่อตรง

นายอภิชาต ศรีปิ่นแก้ว

นายสิทธิโชค คงขวัญเมือง



รายนามนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต

 ๑.  ทุน “กันตนาวิทยานิพนธ์” จากมูลนิธิประดิษฐ์-สมสุข กัลย์จาฤก

      (เพื่อรางวัลวิทยานิพนธ์ประเมิน ระดับดีขึ้นไป)

  

 
 

      

  

 

 ๒.  ทุนรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์ 

      (เพื่อรางวัลวิทยานิพนธ์ประเมิน ระดับดีขึ้นไป)
  

นายอภิภู พรหมโยธี

ทุนละ ๓๐,๐๐๐  บาท

ว่าที่ร้อยตรี วรฐ จินตนานุวัฒน์

ทุนละ ๓๐,๐๐๐  บาท

๑๙



รายนามนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ระดับปริญญาบัณฑิต  

 ๑. ทุนสถาบันกันตนา 

 

นายสิร ใบประเสริฐ 

ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

๒๐



รายนามผู้ได้รับทุนพัฒนาบุคลากร

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

 

เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง

คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา

     

นาย ปริยะ ศรีวาณิชรักษ์ 

ทุนละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๒๑



ค�าปฏิญาณ
ของ

ผู้รับปริญญาของสถาบันกันตนา

ผู้แทนบัณฑิต :  (กล่าวคนเดียว) 

  “ข้าพเจ้า....................ขอโอกาสกล่าวน�ามหาบัณฑิต และบัณฑิตกล่าวค�าปฏิญาณ  

 ดังต่อไปนี้” 

บัณฑิตทุกคน : (กล่าวตามผู้แทนบัณฑิต)  

 “ข้าพเจ้า (บัณฑิตทุกคนกล่าวชื่อ และนามสกุลของตน)       

 ขอกล่าวค�าปฏิญาณต่อหน้าประธานในพิธีและชุมชนนี้ว่า 

 ข้าพเจ้า จะประกอบอาชีพโดยใช้ศิลปวิทยา 

  ซึ่งได้รับการประสิทธิ์ประสาท จากสถาบันกันตนานี้  

 โดยยึดมั่นในความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  ให้ความเคารพสักการะ แด่ครูบาอาจารย์ 

  จะใช้ศิลปะวิทยาการ แต่ในทางที่เป็นคุณประโยชน์ 

 ไม่เกลือกกลั้วในโทษ อกุศลกรรมชั่วร้าย  

 จะแผ่ขยายเกียรติคุณแห่งหมู่คณะ และวิชาชีพให้ไพศาล  

 จะสมานสามัคคี พลีประโยชน์ตนเพื่อส่วนรวม 

  จะยึดมั่นในค�าปฏิญาณนี้ไว้ ยิ่งกว่าชีวิต” 

 

 (เมื่อกล่าวค�าปฏิญาณจบแล้วให้ค�านับพร้อมกัน และให้ยืนตรงรอรับโอวาท)



เพลงสถาบันกันตนา

     ท�านอง/ค�าร้อง/เรียบเรียงดนตรี : พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

     ขับร้องโดย : ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก 

      สถาบันกันตนา เพื่อการศึกษาทางใหม่ 

    แหล่งวิชาพาไปสู่ถนนดวงดาว 

    ด้วยความฝัน ด้วยศรัทธา 

    เราใฝ่ใจในการศึกษา 

    ประพฤติตนมั่นในปรัชญาและสิ่งดีงาม  

      ใจมั่นคง ตรงเวลา ร้อยรวมร่วมสามัคคี  

    สร้างสัมพันธ์อันเต็มเปี่ยมด้วยรักจริงใจ 

    พร้อมอุทิศ ท�าเพื่องาน  

    จะอดทน ไม่มีเกียจคร้าน 

    จะสืบสานครรลองแห่งศิลปิน 

      * พวกเราขอน้อมบูชา พระศิวนาฏราชเกริกไกร 

    จะพลีพร้อมกายใจให้ศิลป์และศาสตร์รังสรรค์ 

    ผลงานกล่าวขานเลื่องลือ นั่นคือจุดหมายใฝ่ฝัน 

    ปณิธานสถาบันกันตนา 

      สถาบันกันตนา เพื่อคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ 

    ร่วมพลังอันยิ่งใหญ่ให้โลกสวยงาม 

    คุณธรรม จรรยาบรรณ  

    ภูมิปัญญา และไฟสร้างสรรค์ 

    ร่วมแบ่งปันจรรโลงสู่สังคมไทย 

    (ซ�้า*) 

    จะสร้างชื่อเสียงเลื่องลือ นั่นคือจุดหมายใฝ่ฝัน 

    ปณิธานสถาบันกันตนา

๒๓



เพลง ตะแบกงาม

 ค�าร้อง : ชนะพล โยธีพิทักษ์ 

 เรียบเรียงดนตรี/ท�านอง : ทฤษฎี ณ พัทลุง 

 ขับร้องโดย : ธีรนัยน์ ณ หนองคาย 

               : กรกันต์  สุทธิโกเศศ

 

   * แต่กาลโบราณมา   นั้นยังมีพฤกษาใหญ่ 

  แผ่กิ่งก้านดอกใบ    แลวิไลอร่ามตา 

   ** สีสวยระรื่นพันธุ์  งามเลิศสรรทรงคุณค่า 

  ยังร่มเย็นกายา    ชื่นชีวามาแสนนาน 

   ตะแบกที่ปลูกไว้   แม้นเจ้าไม่มีกลิ่นหอม 

  ไร้หมู่มวลภมร    บินมาตอมและดอมดม 

   แต่เจ้ายังทรงค่า   งามสง่าน่าภิรมย์ 

  ผลิดอกให้คนชม    แสนสุขสมพรรณไม้งาม 

   คุณค่าของมนุษย์   ก็ประดุจตะแบกงาม 

  จะมีเกียรติก้องนาม   ด้วยได้เพราะทะนงตน 

   ตะแบกที่ปลูกไว้   ประดิษฐ์ให้เตือนใจคน 

  รักศักดิ์รักเกียรติตน   ดุจดั่งต้นตะแบกงาม 

  (ซ�้า *,**)

๒๔



โทร. ๐๓๔-๙๖๔๔๔๑-๓, ๐๙๘-๕๕๖-๔๑๕๑ Email : info@kantana.ac.th

Website : www.kantana.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/kantanainstitute


