พิธ�ประสาทปร�ญญา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

สถาบันกันตนา
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ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
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		 โดย นายกสภาสถาบันกันตนา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
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		 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดี สถาบันกันตนา
• ค�ำประกาศเกียรติคุณ นายธีระศักดิ์ พรหมเงิน
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		 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง
• ค�ำประกาศเกียรติคุณ นายสยมภู มุกดีพร้อม
		 ผู้ได้รับการประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
		 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง
• ค�ำประกาศเกียรติคุณ นายชูศักดิ์ สุธีรธรรม
		 ผู้ได้รับการประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๓
		 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง
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		 ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓
• รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
		 ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓
• นามผู้ได้รับเข็มพระศิวนาฏราชทองค�ำ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
• รายนามผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑- ๒๕๖๓
		 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
		 ระดับปริญญาบัณฑิต
• ค�ำปฏิญาณ ของ ผู้รับปริญญาของสถาบันกันตนา
• เพลงสถาบันกันตนา
• เพลงตะแบกงาม
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๑

ก�ำหนดการพิธีประสาทปริญญา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ กันตนาสตูดิโอ
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. • ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานในพิธีฯ นายกสภาสถาบันกันตนา กรรมการสภา
			 สถาบันกันตนา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้เข้ารับปริญญาศิลปศาสตร
			 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมกันที่ห้องรับรอง เพื่อเตรียมเข้าสู่ห้องพิธีประสาทปริญญา
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. • เริ่มพิธีประสาทปริญญา
		
• ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานในพิธีฯ นายกสภาสถาบันกันตนา กรรมการสภา
			 สถาบันกันตนา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้เข้ารับปริญญาศิลปศาสตร
			 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข้าสู่ห้องพิธีประสาทปริญญา
		
• ประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
		
• ผู้แทนสถาบันฯ มอบสูจิบัตร
		
• นายกสภาสถาบันกันตนา กล่าวต้อนรับประธานในพิธีฯ
		
• อธิการบดี กล่าวรายงานผลการด�ำเนินงานสถาบันกันตนา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
		
• คณบดี คณะศิลปกรรมการผลิตสือ่ อ่านรายนามผูร้ บั ปริญญาบัตร ผูไ้ ด้รบั เข็มพระศิวนาฏราช
			 ทองค�ำ และผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ตามล�ำดับ
			
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
			
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
			
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต					
				
นักศึกษาผู้ได้รับเข็มพระศิวนาฏราชทองค�ำ
				
นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา
		
• ผู้แทนบัณฑิตกล่าวน�ำค�ำปฏิญาณ
		
• ประธานในพิธีฯ กล่าวค�ำให้โอวาทแก่บัณฑิต
		
• เสร็จพิธีประสาทปริญญา

๒

โอวาทของประธานในพิธีประสาทปริญญา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
โดย

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
ท่านนายกสภา อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต และบัณฑิต
ใหม่ทุกท่าน ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่มาท�ำหน้าที่ประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิตใหม่ของสถาบันกันตนา
อีกครั้ง
บัณฑิตทัง้ หลาย การส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเป็นเพียงตัวบ่งชีว้ า่ แต่ละคนมีการศึกษาระดับไหนเท่านัน้
แต่การเป็นบัณฑิตที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตในยุคสมัยที่โลกและสังคมก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และคาดการณ์อะไรได้ยากยิ่ง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีครั้งใหญ่ ท�ำให้วิถีชิวิตของทุกคนผันแปร
ไปด้านดีและด้านร้ายได้ในเวลาอันสัน้ ในท่ามกลางกระแสความเปลีย่ นแปลง เราไม่สามารถแยกตัวโดยตัดความเกีย่ ว
ข้องกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ แต่เราจะต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความเข้าใจ
และรู้เท่าทัน ดังนั้นบัณฑิตต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเอง ด้วยแนวทางการปฏิบัติที่ส�ำคัญสามประการ
ได้แก่
ประการที่หนึ่ง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก และสังคมในมิติต่างๆ อย่างตั้งใจและต่อเนื่อง เพราะ
สาเหตุจากการเปลีย่ นแปลงใดๆก็ตามอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมอย่างรวดเร็วได้เสมอ
ประการทีส่ อง การพัฒนาอารมณ์ให้อยูใ่ นสภาพมัน่ คง และการฝึกฝนปรับจิตใจให้มคี วามยืดหยุน่ สามารถปรับ
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา ในโลกอนาคตอันใกล้ไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างแม่นย�ำว่างานหรือ
การประกอบอาชีพลักษณะใด สิ่งเก่าๆจะถูกทดแทนด้วยปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอย่างไร และมากน้อยเพียง
ใด
ประการที่สาม การบากบั่นใฝ่หาความรู้และเพิ่มเติมการเรียนรู้ทักษะใหม่อย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอตลอดชีวิต
กล่าวโดยสรุป ข้อคิดในการปฏิบัติตนทั้งสามประการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นหลักประกันไม่ให้ท่านหลุดไปจาก
กรอบแห่งความมั่นคงของฐานะทางเศรษฐกิจ การมีชีวิตที่ดี และมีความสุข
ผมขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่านที่ได้รับความส�ำเร็จสมความ
ปรารถนา บรรลุผลตามเป้าหมายทีเ่ ป็นหลักชัยส�ำคัญในชีวติ ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ที่ า่ น
นับถือ โปรดอภิบาลให้ทุกท่านประสบความส�ำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิตการงาน พัฒนาตนเองไปสู่
ความส�ำเร็จสมประสงค์ทกุ ประการ และขออ�ำนวยพรทุกท่านทีร่ ว่ มกันเป็นสักขีพยานในพิธปี ระสาทปริญญา อันเป็น
มงคลยิ่งในวันนี้ จงประสบความสุขสวัสดิ์โดยทั่วกัน

๓

สารแสดงความยินดีแก่บัณฑิตสถาบันกันตนา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
โดย

ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
นางสมสุข กัลย์จาฤก
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(ละครวิทยุ - ละครโทรทัศน์)
พุทธศักราช ๒๕๖๑
คุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ผูก้ อ่ ตัง้ กันตนามีเจตนาทีแ่ น่วแน่ในการให้การศึกษาและปลูกฝังจิตส�ำนึกในการพัฒนา
สร้างสรรค์งานแก่บุคลากรที่ท�ำงานในวงการบันเทิง โดยมีกุศโลบายว่า “ความรู้จะเป็นเครื่องยกชูให้ศิลปินสูงส่งขึ้น”
ความรู้จะสร้างให้ศิลปินเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความเพียบพร้อมทั้งศิลป์และศาสตร์ เจตนารมณ์ดังกล่าวได้รับการ
สานต่อจนก่อเกิดสถาบันกันตนา ซึ่งปัจจุบันได้สถาปนาครบรอบ ๑๑ ปี พร้อมกันกับ “กันตนา ๗๐ ปี”
ดิฉันในฐานะผู้สืบสานปณิธานของคุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถาบัน
กันตนาสามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ระดับปริญญาบัณฑิตรุ่นที่ ๘ และระดับมหาบัณฑิตรุ่นที่ ๗ และ
เชือ่ มัน่ เป็นอย่างยิง่ ว่าสถาบันกันตนาจะเป็นสถานทีท่ สี่ ร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามรอบรู้ มีความสามารถ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิธีคิด สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อบันเทิงที่สะท้อนแนวคิด และค่านิยมบนพื้นฐานความเป็น
ไทย โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการน�ำพลังความเข้มแข็งในความเป็นมืออาชีพของ “กันตนา” มาร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันกันตนาให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
ขอแสดงความชื่นชมในความมานะ ความมุ่งมั่นในการศึกษาจนประสบความส�ำเร็จยิ่งใหญ่ในวันนี้ และขอให้
บัณฑิตทุกคนระลึกเสมอว่าท่านคือ สัญลักษณ์แห่งความส�ำเร็จของสถาบันกันตนา จงกล้าที่จะคิดสร้างสรรค์ผลงาน
ใหม่ๆ เพื่อที่จะประสบความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในชิวิตการท�ำงาน ท้ายที่สุด ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ
พระเมตตาบารมีแห่งองค์พระศิวนาฏราชโปรดอ�ำนวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมพิธีในวันนี้ มีความ
ผาสุกสวัสดี และมีความส�ำเร็จสมความปรารถนาโดยทั่วกันเทอญ

๔

ค�ำกล่าวต้อนรับประธานในพิธีประสาทปริญญา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
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 ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ กระผมขอเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนากล่าว
รายงานผลการด�ำเนินงานของสถาบันกันตนา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ต่อไป

๕

ค�ำกล่าวรายงานผลการด�ำเนินงานของสถาบันกันตนา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
โดย

อธิการบดีสถาบันกันตนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์
กราบเรียนท่านประธานในพิธี นายกสภาสถาบันกันตนา
ดิฉนั ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา รูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างสูง ทีท่ า่ นเลขาธิการ
มูลนิธชิ ยั พัฒนา กรุณาสละเวลาอันมีคา่ มาเป็นประธานในพิธปี ระสาทปริญญาแก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาของสถาบันกันตนา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดิฉันจึงใคร่ขอกล่าวรายงานผลการด�ำเนินงานของสถาบันกันตนาในรอบปีการ
ศึกษาที่ผ่านมาโดยสังเขป ดังนี้
สถาบันฯได้ดำ� เนินการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันกันตนา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๓)
ซึ่งครบรอบวาระ ๕ ปี เมื่อปีที่แล้ว และในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ สถาบันได้เริ่มเข้าสู่การขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันกันตนา ระยะ ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ดังกล่าว
จัดท�ำขึ้นจากการประมวลสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก และสังคมในยุคดิจิทัล และการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) และสอดรับกับแนวนโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ของกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ สถาบันได้ปรับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมิให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
ออกแบบเนือ้ หาสาระ และกิจกรรมในแต่ละวิชารวมทัง้ วิธกี ารวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอน
ด้วยระบบออนไลน์ ส�ำหรับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริงเป็นการผสมผสานระหว่างการฝึกปฏิบตั ใิ นสถานที่
และการปฏิบัติงานในที่พักอาศัย (work from home) การประเมินผลการฝึกงานอาชีพปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ
ทั้งในด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ สมรรถนะในการผลิต และทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ได้เทียมเท่าระดับมือ
อาชีพ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีการด�ำเนินงานยกร่างหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวางแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมรวมทั้งเทคโนโลยี เพื่อ
ตอบสนองตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ซึ่งเชื่อมโยงสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับแผนด้าน
การอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐

๖
สถาบันกันตนาให้ความส�ำคัญในการค้นหาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี โดยถอดองค์ความรูจ้ ากผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านวิชาชีพที่มีผลงานสร้างสรรค์ในวงการอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ สถาบันได้
จัดสรรเงินทุนของสถาบัน และได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายสมทบ จากคุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครวิทยุ - ละครโทรทัศน์) พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในฐานะผู้ก่อตั้งสถาบันกันตนา เพื่อ
สนับสนุนโครงการวิจัย “วิวัฒนาการฟิล์มแล็บกันตนา” และน�ำผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปสู่การจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์
ฟิล์มแล็บกันตนา” เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงส�ำหรับการเรียนรู้ประวัติ และวิวัฒนาการของกระบวนการท�ำงานหลังการ
ผลิตภาพยนตร์ของกันตนาฟิล์มแล็บที่ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้มีการจัดแสดงผลงานภายในห้องนิทรรศการ
อาคารพิพิธภัณฑ์ฟิล์มแล็บกันตนา ในวันงาน Soft Opening เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และสถาบันได้รับ
มอบอาคารพิพิธภัณฑ์ฟิล์มแล็บกันตนา อย่างเป็นทางการจาก คุณสมสุข กัลย์จาฤก ในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน
ครบรอบ ๑๑ ปี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สถาบันได้ด�ำเนินการให้บริการวิชาการ ตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันกันตนา โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้สถาบัน
กันตนามีความเป็นเลิศในการบริการวิชาการและวิชาชีพที่สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาสมรรถนะแรงงานใน
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิง ในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา สถาบันได้ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ได้แก่
		 ๑) การบริการวิชาการแก่สถาบันการศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ การแลก
เปลี่ยนเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาสถาบันกันตนา กับคณาจารย์ และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา ในการผลิตสือ่ วีดทิ ศั น์เพือ่ การประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีจติ รลดา
		 ๒) หลักสูตรอบรมระยะสัน้ “การแสดงละครโทรทัศน์ระดับพื้นฐาน ส�ำหรับนักแสดงช่อง ๗ HD
		 ๓) หลักสูตร “ห้องเรียนการแสดง @Home” เป็นการสอนในระบบออนไลน์
		 ๔) หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ใน
ยุคดิจิทัล” ส�ำหรับพนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ในการประชุมสภาสถาบันกันตนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และการประชุมสภา
สถาบันกันตนาครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติมอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสือ่ บันเทิง แก่ผทู้ รงคุณวุฒิ ๓ ท่าน คือ นายธีระศักดิ์ พรหมเงิน, นายสยมภู มุกดีพร้อม
และนายชูศักดิ์ สุธีรธรรม ซึ่งบุคคลทั้ง ๓ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการ
ศิลปะสื่อบันเทิง จนเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับและยกย่องในวงการวิชาชีพ อีกทั้งพร้อมอุทิศตนเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลแก่วงการวิชาการ สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ และแบบอย่างอันดี
สืบไป
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานกรุณามอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
พร้อมทัง้ มอบเข็มพระศิวนาฏราชทองค�ำ เกียรติบตั รทุนการศึกษา และกล่าวให้โอวาทแก่ทปี่ ระชุม เพือ่ น้อมน�ำไปปฏิบตั ิ
เป็นสิรสิ วัสดิ์ พิพฒ
ั นมงคล แก่ตนและครอบครัวสืบไป

๗

ค�ำประกาศเกี
ยรติคุณ ยรติคุณ
คำ�ประกาศเกี
ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบั
ฑิตกิตตินมศักดิ์
นายธีระศักดิณ์ พรหมเงิ
ดการสื่อญบัญากิ
นเทิงตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป
ผู้ทสาขาการจั
ี่ได้รับการประสาทปริ
หม่อมหลวงพั
เทวนพ เทวกุณลฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาศินลธ์ปศาสตรมหาบั
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบั
ณฑิดตการสื
กิตติ่อมบัศันกเทิดิง์
สาขาวิชาการจั
สาขาการจัประจำ�ปี
ดการสืก่อารศึ
บันกเทิษาง ๒๕๖๑
นายธีระศักดิ์ พรหมเงิน เกิดเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ สาขาวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ หรือ
ในปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นายธีระศักดิ์ พรหมเงิน เริ่มท�ำงานที่ บริษัท กันตนา วีดีโอ โปรดักชั่น จ�ำกัด ในต�ำแหน่งช่างภาพละคร
โทรทัศน์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ และขึ้นเป็นผู้ก�ำกับรายการ จนถึงปี พ.ศ ๒๕๓๒ เป็นเวลา ๗ ปี ก่อนจะเป็นผู้ก�ำกับการ
แสดงละครโทรทัศน์ในเวลาต่อมา ปัจจุบันท�ำหน้าที่เป็นผู้ก�ำกับการแสดงละครโทรทัศน์ที่ผลิตโดย บริษัท กันตนา
มูฟวี่ ทาวน์ (๒๐๐๒) จ�ำกัด และเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท มุมใหม่ จ�ำกัด ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งท�ำหน้าที่
เป็นผู้ก�ำกับการแสดงและควบคุมการผลิตละครโทรทัศน์ของ บริษัท มุมใหม่ จ�ำกัด
ตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ในวงการละครโทรทัศน์ นายธีระศักดิ์ พรหมเงิน เป็นผู้ที่รอบรู้และมีทักษะในการ
ผลิตรายการละครโทรทัศน์ครบทุกกระบวนการ คือการเป็นช่างภาพ เป็นผู้ก�ำกับรายการ และเป็นผู้ก�ำกับการแสดง
ละครโทรทัศน์ ซึ่งศาสตร์ทั้ง ๓ ด้านนี้ จะมีในบุคคลเพียงคนเดียวเป็นเรื่องยาก แต่นายธีระศักดิ์ พรหมเงิน มี
คุณสมบัติและทักษะเหล่านี้อย่างครบถ้วน อีกทั้งมีความพิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดการผลิตละครโทรทัศน์เป็นอย่าง
มาก ท�ำให้ละครมีมิติที่ลึกและมีคุณภาพ เป็นงานศิลปะที่ถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ได้อย่างยอดเยี่ยม และด้วย
ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคม จึงได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง ผลงานละครโทรทัศน์ได้รับรางวัล
และค�ำยกย่องจากนักวิชาการ นักวิจารณ์ และสือ่ มวลชน ตลอดมา อาทิเช่น เรือ่ งมิตมิ ดื (๒๕๓๐), บัวแล้งน�ำ้ (๒๕๓๓),
ลอดลายมังกร (๒๕๓๕), สุสานคนเป็น (๒๕๔๔), ห้องหุน่ (๒๕๔๖), ด้วยแรงอธิษฐาน (๒๕๕๒), เพลิงพระนาง (๒๕๕๘),
สัมปทานหัวใจ (๒๕๖๐)
แม้วา่ นายธีระศักดิ์ พรหมเงิน จะสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ได้ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง แต่ยงั คงมุง่ มัน่ พัฒนา
และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่าง
รวดเร็ว จึงได้เข้าอบรมในหลักสูตร Hollywood Workshop ณ University of California, Los Angeles (UCLA
Extension) สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑

๘
ผลงานละครโทรทัศน์ของนายธีระศักดิ์ พรหมเงิน เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องให้รับรางวัลต่างๆ อาทิ
รางวัลเมขลา พ.ศ. ๒๕๓๕ สาขาผู้ก�ำกับการแสดงดีเด่น จากเรื่องลอดลายมังกร, รางวัลดาราอินไซด์ อวอร์ด รางวัล
นาคราช พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาผู้ก�ำกับละครยอดเยี่ยมแห่งปี จากเรื่องเพลิงพระนาง, รางวัลเณศไอยรา Press Awards
พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาผู้ก�ำกับละครดีเด่น จากเรื่องเพลิงพระนาง และรางวัล MThai Top Talk – About พ.ศ. ๒๕๖๒
สาขาละครที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด จากเรื่องสัมปทานหัวใจ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลงานก�ำกับการแสดงของนายธีระศักดิ์ พรหมเงิน จ�ำนวน ๕ เรือ่ ง ได้แก่ บัวแล้งน�ำ้ (๒๕๓๓),
ลอดลายมังกร (๒๕๓๕), สุสานคนเป็น (๒๕๔๕) และ ห้องหุ่น (๒๕๔๖) ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้
เป็นสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นละครโทรทัศน์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทาง
วิชาการละคร ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสื่อในการศึกษาเรียนรู้ให้แก่คนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี
จากความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานจนประสบความส�ำเร็จทั้งด้านผู้ชม นักวิจารณ์ นักวิชาการ
ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงวัฒนธรรม นายธีระศักดิ์ พรหมเงิน ยังให้ความส�ำคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรุ่นใหม่มีความสามารถสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพและมีคุณค่า โดยร่วมกับสถาบันกันตนา
ในการให้นักศึกษาปริญญาตรีเข้าฝึกประสบการณ์จริงกับกองถ่ายละครโทรทัศน์ระดับมืออาชีพ โดยนายธีระศักดิ์
พรหมเงิน เป็นวิทยากรให้ความรู้และค�ำแนะน�ำอย่างใกล้ชิด
นับได้ว่า นายธีระศักดิ์ พรหมเงิน เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการก�ำกับการแสดงละครโทรทัศน์อย่างแท้จริง
ปรากฏเป็นผลงานที่มีคุณค่าเปี่ยมด้วยคุณภาพและสร้างสรรค์สังคม ได้รับการตอบรับและค�ำชื่นชมอย่างท่วมท้น
ได้รับรางวัลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงรางวัลเกียรติยศสูงสุดระดับชาติจากกระทรวงวัฒนธรรม อีกทั้งยังร่วม
สนับสนุนการศึกษาถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์ด้วยวิชาชีพและประสบการณ์อันช�่ำชองแก่คนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเข้าสู่
วงการละครโทรทัศน์ต่อไป เป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยคุณค่าควรแก่การสรรเสริญให้ปรากฏ สภาสถาบันกันตนา ใน
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นายธีระศักดิ์ พรหมเงิน
ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป
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นายสยมภู มุกดีพร้อม เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ จากนั้น ได้ไปศึกษาต่อ
ที่สถาบันภาพยนตร์แห่งชาติรัสเซีย The Russian Federation State Institute of Cinematography (VGIK)
ณ กรุงมอสโคว์
นายสยมภู มุกดีพร้อม เริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในต�ำแหน่งผู้ก�ำกับภาพของภาพยนตร์สารคดีแนวทดลอง
เรื่องดอกฟ้าในมือมาร (๒๕๔๓) และท�ำหน้าที่ก�ำกับภาพให้กับภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์ต่าง
ประเทศหลายเรือ่ งต่อเนือ่ งมาถึงปัจจุบนั ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ทสี่ ร้างความแปลกใหม่และมีคณ
ุ ภาพระดับดีเด่น
ได้รับเชิญให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลและได้รับรางวัลจากเวทีการประกาศ
ผลรางวัลด้านภาพยนตร์ทงั้ ในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ เรือ่ งสุดเสน่หา (๒๕๔๕) ได้รบั รางวัล Uncertain Regard
จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ภาพยนตร์เรื่อง แสงศตวรรษ (๒๕๔๙) ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอด
เยี่ยม จากเทศกาลภาพยนตร์เอเชียโดวิลล์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และภาพยนตร์เรื่องซอยคาวบอย
(๒๕๕๑) ได้รับเลือกให้ฉายใน กลุ่มภาพยนตร์ Uncertain Regard เทศกาลภาพยนตร์คานส์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
ความสามารถในงานด้านก�ำกับภาพของนายสยมภู มุกดีพร้อม ในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศ
มีความโดดเด่นเป็นทีป่ ระจักษ์ชดั เจน จนได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัลในสาขาก�ำกับภาพจากงานประกาศผลรางวัล
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหลายเวทีและหลายครั้งต่อเนื่อง โดยในเวทีระดับชาติ นายสยมภู มุกดีพร้อม ได้รับการเสนอชื่อ
เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ สาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์หลายเรื่อง ได้แก่ เรื่อง เฉิ่ม
(๒๕๔๘) , ไชยา (๒๕๕๐) , Happy Birthday (๒๕๕๑) , ลุงบุญมีระลึกชาติ (๒๕๕๓)
ในระดับนานาชาติ ผลงานก�ำกับภาพของ นายสยมภู มุกดีพร้อม จากภาพยนตร์เรื่องแสงศตวรรษ ได้รับการ
เสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Asian Film Awards สาขาก�ำกับภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematographer) ในงานเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติฮ่องกง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ (๒๕๕๓ ) ได้รับการเสนอชื่อ
เข้าชิงรางวัล Chlotrudis Awards สาขาก�ำกับภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematographer) จาก The Chlotrudis
Society for Independent Film สหรัฐอเมริกา ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ นี้ เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับ
รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากงานประกาศผลรางวัลปาล์มทองค�ำ ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
และท�ำให้ นายสยมภู มุกดีพร้อม เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการภาพยนตร์ระดับโลก ท�ำให้มีโอกาสร่วมงานกับ

๑๐
ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกหลายคน อาทิ มิเกล โกเมซ, เฟอร์ดินันโด ชิโต ฟิโลมาริโน, ลูก้า กัวดาญิโน โดยรับ
หน้าที่เป็นผู้ก�ำกับภาพให้กับภาพยนตร์ต่างประเทศหลายเรื่อง อาทิ Arabian Nights (๒๕๕๘), Antonia (๒๕๕๘),
Call Me by Your Name (๒๕๖๐) และ Suspiria (๒๕๖๑) ซึ่งจากการท�ำงานด้วยความมุ่งมั่นประกอบกับทักษะ
ความช�ำนาญที่โดดเด่นท�ำให้ นายสยมภู มุกดีพร้อม เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลก�ำกับภาพยอดเยี่ยมระดับโลก
ติดต่อกัน ๒ ปีซ้อน จากงาน “Film Independent Spirit Awards” ซึ่งนับเป็นรางวัลใหญ่สุดของแวดวงภาพยนตร์
อิสระของสหรัฐอเมริกา โดยรับรางวัลครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๖๑ จากภาพยนตร์เรื่อง Call Me by Your Name และครั้ง
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากภาพยนตร์เรื่อง Suspiria สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมาก
ความรู้ ความสามารถเฉพาะทางในด้านการถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยมของนายสยมภู มุกดีพร้อม เป็นที่ยอมรับใน
วงการภาพยนตร์ระดับโลกอย่างยิ่ง จึงได้รับเชิญจากสถาบันศิลปะและวิชาการภาพยนตร์ (Academy of Motion
Picture Arts and Sciences) ของสหรัฐอเมริกา สถาบันหลักที่เป็นผู้จัดพิธีมอบรางวัลออสการ์ รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในโลกภาพยนตร์ ให้เป็นสมาชิกในสาขาผู้ก�ำกับภาพ ซึ่งจะมีสิทธิ์ลงคะแนนตัดสินให้ภาพยนตร์รางวัลออสการ์ ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสยมภู มุกดีพร้อม ยังได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล
“ศิลปาธร” สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จาก ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม
ด้วยฝีมอื ในการก�ำกับภาพทีม่ ศี ลิ ปะเฉพาะตัว ผนวกกับทักษะความเชีย่ วชาญในการถ่ายภาพยนตร์ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การถ่ายภาพยนตร์ดว้ ยฟิลม์ อันโดดเด่น จนสร้างชือ่ เสียงในเวทีประกวดระดับโลกมาแล้วหลายครัง้ นายสยมภู
มุกดีพร้อม ได้น�ำความรู้และประสบการณ์การท�ำงานมาถ่ายทอดแก่นักศึกษาด้านภาพยนตร์ โดยรับเชิญเป็นอาจารย์
พิเศษของสถาบันกันตนา สอนรายวิชา “การถ่ายท�ำภาพยนตร์” และ “การจัดแสงเพื่อการถ่ายท�ำภาพยนตร์” ใน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
นายสยมภู มุกดีพร้อม มีความมุง่ มัน่ จนเป็นผูก้ ำ� กับภาพทีป่ ระสบความส�ำเร็จสูงสุด ได้แสดงฝีมอื เป็นทีป่ ระจักษ์
และได้รับการยกย่องในระดับสากล และยังสละเวลาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของสถาบัน
กันตนา เพื่อการผลิตบุคลากรให้แก่วงการภาพยนตร์ที่มีพร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ จึงเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยคุณค่า
ควรแก่การสรรเสริญให้ปรากฏ สภาสถาบันกันตนา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นายสยมภู มุกดีพร้อม ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการสื่อบันเทิง เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป

๑๑

ค�ำประกาศเกี
ยรติคุณ ยรติคุณ
คำ�ประกาศเกี
ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบั
ตติมศักดิ์
นายชูศักดิณ์ สุฑิธตีรกิธรรม
ดการสื่อบัญนญากิ
เทิงตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป
ผู้ทสาขาการจั
ี่ได้รับการประสาทปริ
นายสมบู
รณ์ลสปศาสตรมหาบั
ุข นิยมศิริ ณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาศิ
ศิลปศาสตรมหาบั
ตกิตติดมการสื
ศักดิ่อ์ บันเทิง
สาขาวิณชฑิาการจั
สาขาการจัดประจำ�ปี
การสื่อกบัารศึ
นเทิกษา
ง ๒๕๖๓
นายชูศักดิ์ สุธีรธรรม เกิดวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ที่จังหวัดนครนายก และเข้าเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาในกรุงเทพมหานครทีโ่ รงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) จากนัน้ ศึกษาต่อทีโ่ รงเรียนบางกะปิ และส�ำเร็จ
การศึกษาทางด้านตรวจสอบบัญชีจากโรงเรียนภาษาศาสตร์และพาณิชยกิจ
เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว นายชูศกั ดิ์ สุธรี ธรรม ได้มคี วามสนใจและเริม่ เข้าสูง่ านด้านวงการบันเทิงเป็นครัง้ แรก
ด้วยการสมัครเป็นนักแสดงละครวิทยุคณะกันตนาของคุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก เริ่มเรียนรู้ทุกอย่างจากค�ำสอนของ
คุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก โดยใช้เวลาในช่วงเย็นของแต่ละวันเดินทางมายังคณะละคร ฝึกฝนการอ่านบทละครวิทยุ
ท�ำความเข้าใจในบท การใช้น�้ำเสียงในการแสดงด้วยความตั้งใจเนื่องจากไม่เคยมีพื้นฐานในด้านนี้มาก่อน และใน
ระหว่างการฝึกฝนก็ได้แสดงให้คนรอบข้างเห็นถึงความเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบในการท�ำงาน โดยตลอดระยะ
เวลาของการเรียนรู้นั้นนายชูศักดิ์ สุธีรธรรม ไม่เคยขาดเรียนแม้แต่ครั้งเดียวจนมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเป็นล�ำดับ
ในที่สุดก็ได้รับโอกาสให้แสดงละครวิทยุเป็นครั้งแรกจากบทตัวประกอบ ต่อจากนั้นก็ได้แสดงบทอื่นๆเพิ่มมากขึ้นจน
สามารถก้าวขึ้นสู่การแสดงในบทพระเอกละครวิทยุคณะกันตนาได้อย่างเต็มตัว และมีงานแสดงละครวิทยุตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นจ�ำนวนมากกว่า ๑๕๐ เรื่อง รวมถึงการพากย์เสียงให้กับภาพยนตร์ไทย จีน และอินเดียอีกเป็น
จ�ำนวนมาก
นอกจากด้านการแสดงละครวิทยุแล้วนายชูศักดิ์ สุธีรธรรม ยังได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่องจนคุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ให้มาร่วมจัดรายการเพลงทางวิทยุและรายการต่างๆของคณะกันตนาอีก
หลายรายการต่อมา จนได้รับความไว้วางใจให้รับหน้าที่ส�ำคัญคือเป็นผู้ควบคุมคณะละครวิทยุกันตนา
ส�ำหรับความสามารถทางด้านภาพยนตร์ นายชูศักดิ์ สุธีรธรรม เป็นทั้งผู้ที่มีบทบาททั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
โดยเป็นนักแสดงภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ซึ่งในขณะนั้นใช้ฟิล์มภาพยนตร์ขนาด ๑๖ ม.ม.ในการถ่ายท�ำ และก็ได้เริ่ม
ท�ำงานในหน้าที่ผู้ช่วยก�ำกับการแสดงภาพยนตร์ไทยให้กับคุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก รวมถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องอื่นๆ
อีกด้วย

๑๒
จากนั้นนายชูศักดิ์ สุธีรธรรม ได้ก้าวเข้าสู่วงการละครโทรทัศน์อย่างเต็มตัวเมื่อคุณสุพรรณ บูรณะพิมพ์ ได้
ขออนุญาตจากคุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ให้ไปช่วยท�ำงานด้านละครโทรทัศน์ของคณะส่งเสริมศิลปินที่คุณสุพรรณ
บูรณะพิมพ์ รับหน้าที่ผู้ก�ำกับการแสดง เรื่อง สวนทางเถื่อน ในต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้ก�ำกับก�ำกับการแสดง และต่อมาคุณ
สุพรรณ บูรณะพิมพ์ ก็ได้มอบหมายให้ท�ำหน้าที่เป็นผู้ก�ำกับการแสดงต่อไปจนจบเรื่อง อันเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าว
ขึ้นมาเป็นผู้ก�ำกับการแสดงละครโทรทัศน์อย่างเต็มตัวนับแต่นั้นมา
นายชูศักดิ์ สุธีรธรรม ได้สร้างวิธีการบริหารจัดการการท�ำงานภายในกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ที่ตนเอง
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบการท�ำงานของตนเอง จากการเรียนรูต้ า่ งๆและสะสมเป็นประสบการณ์
อย่างยาวนานและสม�ำ่ เสมอ ผนวกเข้ากับอุปนิสยั ของตนเอง จนสามารถสร้างวิธกี ารท�ำงานทีล่ งตัวและเฉพาะตัวขึน้ มา
โดยยึดถือการให้เกียรติกับผู้ร่วมงาน สร้างบรรยากาศการท�ำงานที่ดี ให้ก�ำลังใจและแนวทางการแก้ปัญหาให้กับ
ทุกฝ่ายในการท�ำงานร่วมกัน เพื่อปรับปรุงในส่วนที่ยังมีข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้นอีก นอกจากเป็นผู้ก�ำกับการแสดง
ละครโทรทัศน์แล้วจึงนับได้ว่าเป็นผู้บริหารจัดการที่ดีอีกด้วย จึงท�ำให้ได้รับความไว้วางใจในการท�ำหน้าที่ผู้ก�ำกับการ
แสดงละครโทรทัศน์จากบริษัทต่างๆอย่างมากมาย และสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับละครที่ก�ำกับการแสดงได้
ในทุกแนว จนท�ำให้ละครเหล่านั้นได้รับรางวัลประเภทต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นที่จดจ�ำตลอดมา
นอกจากนี้นายชูศักดิ์ สุธีรธรรม ยังได้รับรางวัลระดับชาติในฐานะบุคคลที่สร้างผลงานและคุณูปการแก่วงการ
วิชาชีพและประเทศชาติ โดยเข้ารับรางวัลดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ในการผลิตผลงานเพื่อเยาวชน ประเภท
นักพากย์ภาพยนตร์ จากพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และรางวัลโทรทัศน์ทองค�ำ ประเภทรางวัลเกียรติยศคนทีวี
ครั้งที่ ๓๔ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปัจจุบัน นายชูศักดิ์ สุธีรธรรม ยังคงถ่ายทอดประสบการณ์ส่งต่อไปยังนักวิชาชีพรุ่นใหม่ รวมถึงมอบความรู้
ด้านวิชาการจากการรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายให้กับคณาจารย์ นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทของสถาบันกันตนา ในรายวิชาด้านการผลิตละครวิทยุ การแสดงละครวิทยุและการก�ำกับละครวิทยุ
นอกจากนีย้ งั เป็นบุคคลทีม่ คี วามส�ำคัญในด้านการให้คำ� ปรึกษา ถ่ายทอดข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลเชิงประวัตศิ าสตร์
ด้านอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อใช้ในการจัดท�ำข้อมูลงานวิจัยและหนังสือด้านละครวิทยุกระจายเสียงของสถาบัน
กันตนาอีกด้วย
นายชูศักดิ์ สุธีรธรรม เป็นตัวอย่างอันดีของนักวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง ที่มีความตั้งใจเรียนรู้ตาม
ขั้นตอน ฝึกฝนตนเองด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อพัฒนาความสามารถ ให้ความเคารพและมีความกตัญญูต่อครูผู้
ประสิทธิ์ประสาทวิชา อีกทั้งท�ำงานด้วยความรับผิดชอบจนสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ น�ำมา
สู่การสร้างบรรทัดฐานด้านแนวคิด วิธีปฏิบัติในการผลิตและการบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพให้
กับวงการวิชาชีพ รวมถึงการมอบองค์ความรูต้ ลอดระยะการท�ำงานเพือ่ ให้คนรุน่ ใหม่ได้นำ� ไปพัฒนาวงการอุตสาหกรรม
สื่อบันเทิงต่อไป จากการประชุมสภาสถาบันกันตนา ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้นายชูศกั ดิ์ สุธรี ธรรม ได้รบั ปริญญากิตติมศักดิ์ ประเภททัว่ ไป ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

๑๓

นามผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑

นายเตวิช ชูประยูร

นามผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒

นายปิยะรัฐ กัลย์จาฤก

๑๔

รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายชนาธิป ศังขะธร

นางสาวณัฐวดี สุขสอาด

๑๕

รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

นายสิร ใบประเสริฐ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

นายมากันตัง สอนสมศิริโชค

๑๖

รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นายชนาธิป ศังขะธร

นายพณรัฐ หงษ์มณี

๑๗

รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

นายวศิน อินทรไพโรจน์

นายอินทร โล่ห์แก้ว

๑๘

รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นายณัชพล แสงโชติชัย

นายสุรวิช บุญพาวัฒนา

๑๙

รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

นายภัทรพงศ์ เข็มราช

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นางสาวพรพรรณ แผนน้อย

นางสาวรัศมิ์ดาว รัตนรักษ์

๒๐

นามผู้ได้รับเข็มพระศิวนาฏราชทองค�ำ
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับปริญญาบัณฑิต

นายสิร ใบประเสริฐ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด

๒๑

นามผู้ได้รับทุนการศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ทุนรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์
(ทุนวิทยานิพนธ์)
		

		

นายปิยะรัฐ กัลย์จาฤก

๒๒

รายนามผู้ได้รับทุนการศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
ระดับปริญญาบัณฑิต
ทุน “บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ครบรอบ ๖๖ ปี”

นางสาวพรพรรณ แผนน้อย

นายภัทรพงศ์ เข็มราช

๒๓

นามผู้ได้รับทุนการศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
ระดับปริญญาบัณฑิต
ทุน “สถาบันกันตนา”

นายพงษ์พรหม สรรพคุณ

๒๔

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
จะใช้ศิลปวิทยาการ แต่ในทางที่เป็นคุณประโยชน์
ไม่เกลือกกลั้วในโทษ อกุศลกรรมชั่วร้าย
จะแผ่ขยายเกียรติคุณแห่งหมู่คณะ และวิชาชีพให้ไพศาล
จะสมานสามัคคี พลีประโยชน์ตนเพื่อส่วนรวม
จะยึดมั่นในค�ำปฏิญาณนี้ไว้ ยิ่งกว่าชีวิต”
(เมื่อกล่าวค�ำปฏิญาณจบแล้วให้ค�ำนับพร้อมกัน และให้ยืนตรงรอรับโอวาท)

๒๕

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

๒๖

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

โทร. ๐๓๔-๙๖๔๔๔๑-๓, ๐๙๘-๕๕๖-๔๑๕๑
Website : www.kantana.ac.th

Email : info@kantana.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/kantanainstitute

