




 
 

 

สถาบันกนัตนา 

 

พธีิประสาทปริญญาบัตร 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

วันเสาร์ท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

๙๙๙ หมู่ ๒ ถนนศาลายา-บางภาษี ตําบลคลองโยง 

อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

            หน้า 

• กาํหนดการ        ๑ 

• โอวาทของประธานในพิธีประสาทปริญญา    ๓ 

เลขาธิการมลูนิธิชยัพฒันา ดร.สุเมธ  ตนัติเวชกุล 

• สารแสดงความยนิดีกบับณัฑิตประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖   ๕ 

โดยผูก่้อตั้งสถาบนักนัตนาและประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ  

บริษทั กนัตนา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

นางสมสุข กลัยจ์าฤก 

• คาํกล่าวสดุดีเกียรติคุณ นางสมสุข กลัยจ์าฤก     ๙ 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการจดัการส่ือบนัเทิง 

โดยนายกสภาสถาบนักนัตนา ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ ์

• คาํกล่าวสดุดีเกียรติคุณผูมี้คุณูปการต่อสถาบนักนัตนา   ๑๓   

- บริษทั กนัตนา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

- ผูช่้วยศาสตราจารย ์บุญเสริม เปรมธาดา 

โดยอธิการบดีสถาบนักนัตนา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปนดัดา ธนสถิตย ์

• รายนามบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖    ๑๖ 

- แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์ 

- แขนงวิชาการผลิตแอนิเมชนั 

• รายนามนกัศึกษาดีเด่น ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๗    ๑๙ 

• รายนามนกัศึกษาผูรั้บทุนการศึกษา ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๒๐ 

- ระดบัปริญญาบณัฑิต 

- ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

• คาํกล่าวปฏิญาณของบณัฑิต      ๒๒ 

• เพลงสถาบนักนัตนา       ๒๓ 

• เพลงตะแบกงาม       ๒๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

สถาบันกนัตนา 

กาํหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

วนัเสาร์ที ่๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

ณ สถาบันกนัตนา ๙๙๙ หมู่ ๒ ถนนศาลายา-บางภาษี  

ตาํบลคลองโยง อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

เวลา ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน บณัฑิต ผูป้กครอง และแขกผูมี้เกียรติ 

 ๐๘.๔๕ น. - ๐๙.๐๐ น. ถ่ายภาพหมู่บณัฑิตและคณาจารย ์

 ๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๑๕ น. ประธาน ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล เดินทางถึงสถาบนักนัตนา 

นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ อธิการบดี ผูบ้ริหาร คณาจารย ์

ตอ้นรับประธานในพิธี 

๑๐.๒๐ น. - ๑๐.๔๐ น. นายกสภาฯ มอบครุยสถาบนัฯ สําหรับประธานในพิธีและ

ผูรั้บปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

๑๐.๔๕ น. - ๑๑.๐๐ น. พิธีประสาทปริญญาบตัร 

    - ประธานฯ จุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย 

๑๑.๑๕ น. - ๑๑.๔๕ น. - ขบวน นําประ ธานฯ นายกส ภาฯ  ก รรมกา รสภา ฯ 

มหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ คณาจารยเ์ขา้ปะรําพิธี 

- นายกสภาฯ กล่าวรายงานและกล่าวคาํสดุดีเกียรติคุณผูส้มควร

ไดรั้บปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการ

จดัการส่ือบนัเทิง 

- ประธานฯ มอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

• นางสมสุข กลัยจ์าฤก 

- อธิการบดีกล่าวคาํสดุดีเกียรติคุณผูมี้คุณูปการต่อสถาบนั

เพ่ือเขา้รับมอบพระศิวนาฏราช 

• บริษทั กนัตนา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

• ผูช่้วยศาสตราจารย ์บุญเสริม เปรมธาดา 



๒ 

- อธิการบดีอ่านรายนาม 

• บณัฑิตท่ีรับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ประจาํปี

การศึกษา ๒๕๕๖ 

• นกัศึกษาเขา้รับรางวลัดีเด่น ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

• นกัศึกษาเขา้รับทุนการศึกษา ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- ผูแ้ทนบณัฑิตกล่าวนาํคาํปฏิญาณตน 

- ประธานฯ กล่าวให้โอวาท 

๑๒.๐๐ น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับประธานฯ นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ 

อธิการบดี ผูบ้ริหาร และคณาจารย ์

๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น. งานเล้ียงรับรองแสดงความยนิดี  

๑๓.๓๐ น.  ประธานฯ เดินทางกลบั 
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๓ 

โอวาทของประธานในพิธีประสาทปริญญาของสถาบันกนัตนา 

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

ดร.สุเมธ  ตนัตเิวชกุล 

วนัเสาร์ที ่๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

----------------------------------------------------------------------------------- 

นบัเป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดีเป็นอยา่งยิง่ ท่ีสถาบนักนัตนาไดก่้อตั้งข้ึนเป็นรูปร่างเสร็จสมบูรณ์ 

ความสาํเร็จของสถาบนักนัตนาในวนัน้ี ทาํใหผ้มยอ้นรําลึกถึงคาํกล่าวในพิธีมอบประกาศนียบตัร

แก่นกัศึกษาหลกัสูตรออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อบนัเทิง เม่ือวนัท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ในฐานะ

ประธานในพิธีและเป็นผูม้อบประกาศนียบตัรในวนันั้น ผมไดก้ล่าวแสดงความยินดีกบับริษัท 

กนัตนา เอ็ดดูเทนเมนท ์(อินเตอร์เนชัน่แนล) จาํกดั ท่ีบรรลุเป้าหมายในการผลิตบุคลากรคุณภาพ

ท่ีสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตส่ือบนัเทิง และมีความตอนหน่ึง

ว่า “จุดท่ียนือยูใ่นวนัน้ี แมย้งัไม่ใช่เป้าหมายปลายทางในชีวิตการงาน หากแต่เป็นเพียงการเร่ิมตน้

ท่ีจะกา้วต่อไปเท่านั้น แต่จุดท่ียืนอยู่ในวนัน้ี ก็นับเป็นกา้วสําคญัยิ่ง ท่ีมีส่วนช่วยให้กา้วต่อไปได้

อยา่งมัน่ใจและมัน่คง” แมจ้ะเป็นโอวาทท่ีให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา แต่ทาํให้ผมนึกถึงความมุ่งมัน่

ของผูบ้ริหารสถาบนักันตนาท่ีมีจิตวิญญาณของนักวิชาชีพด้านส่ือบนัเทิงอย่างสมบูรณ์ ท่ีจะ

ยกระดบัและพฒันาบุคลากรดา้นส่ือบนัเทิงให้มีความรู้ ความสามารถในระดบัอุดมศึกษา 

 สถาบนักนัตนาในวนัน้ีแมเ้ป็นเพียงการเร่ิมตน้ระยะเวลาไม่ก่ีปี แต่สามารถสร้างบณัฑิตท่ี

มีคุณภาพรุ่นท่ี ๑ ซ่ึงนับว่าเป็นเร่ืองน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยศกัยภาพของคณะกรรมการสภา

สถาบนัฯ ผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ีของสถาบนักนัตนา โดยได้รับการสนับสนุนจาก

ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของบริษทั กนัตนา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทั กนัตนา เอ็ดดูเทนเมนท ์

(อินเตอร์เนชัน่แนล) จาํกดั ทาํให้ผมมัน่ใจว่า จะสามารถนาํพาสถาบนัฯ ให้เจริญกา้วหน้าต่อไปได้

อย่างมัน่คง และยงัเป็นนิมิตหมายท่ีดียิ่งของการศึกษาไทย ดว้ยปรัชญาการศึกษาสมยัใหม่ท่ี  

บูรณาการความเป็นนักวิชาชีพอย่างพร้อมมูล โดยเน้นการเรียนรู้ท่ีมีความสมดุลทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบติั ส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมท่ีมิไดล้ะเลยขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม

อนัดีงามของชาติ  

การดาํเนินการของสถาบนักนัตนา นอกจากจะส่งผลต่อการผลิตบณัฑิตท่ีมีความพร้อม

ทั้งความรู้และทกัษะทางศิลปะ มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพแลว้ สถาบนักันตนายงัมี

บทบาทในการสร้างบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถสูง เพ่ือการพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตส่ือ



๔ 

บนัเทิงของประเทศไทย ให้พร้อมท่ีจะแข่งขันกับระดบัภูมิภาคและระดบันานาชาติในอนาคต

ขา้งหนา้ 

 ในศุภวาระอันเป็นมงคลฤกษ์น้ี ผมขอแสดงความยินดีกบัมหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ เหล่า

บณัฑิต และผูป้กครองทุกท่าน พร้อมกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีท่าน

นบัถือ โปรดอาํนวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง กา้วหน้าในอาชีพการงาน 

และประสบความสาํเร็จในทุกๆ ดา้นสืบไป 

******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

สารแสดงความยนิดีกบับัณฑิตประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

โดย 

ผู้ก่อตั้งสถาบันกนัตนา และประธานกรรมการกติตมิศักดิ์ 

บริษัท กนัตนา กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

นางสมสุข กลัย์จาฤก  

ในพิธีประสาทปริญญาบัตรของสถาบันกนัตนา 

วนัเสาร์ที ่๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

---------------------------------------------------------------------------- 

 คุณประดิษฐ์ กัลยจ์าฤก มีความเช่ือมั่นมาตลอดชีวิตการทาํงานในวงการบนัเทิงว่า 

คนทาํงานในวงการนั้นนอกจากความเป็นศิลปิน คือ มีพรสวรรค์หรือศิลปะในการทาํงานแล้ว 

จาํเป็นตอ้งมีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการประกอบอาชีพและจะตอ้งมีจริยธรรมดว้ย 

ซ่ึงศิลปะหรือพรสวรรคอ์าจมีติดตวัมาแต่กาํเนิด แต่ถึงอยา่งนั้นความเป็นศิลปินก็จาํเป็นตอ้งมีการ

ขดัเกลา อีกทั้งความรู้และจริยธรรมก็เป็นส่ิงท่ีปลูกฝังได้ดว้ยการศึกษาหรือการเรียนการสอน

อยา่งเป็นระบบ ไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดกนัจากการบอกเล่าในการทาํงาน หรือฝึกเอาจากงานท่ีทาํ 

แต่ควรมีการเรียนการสอนกนัอยา่งจริงจงัเหมือนเขา้โรงเรียน 

 นอกจากความเช่ือ คุณประดิษฐ์ยงัลงมือเป็นผูถ่้ายทอดความรู้เสมือนเป็นครูของลูก ๆ 

และผูร่้วมงานมาโดยตลอด เร่ิมจากการลงมือเปิดห้องเรียนเล็ก ๆ สอนคนแวดล้อมใกล้ตัว 

ลูกนอ้งผูร่้วมงาน จนริเร่ิมเปิดสอนหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้ นให้แก่ผูส้นใจทัว่ไปอย่างกวา้งขวาง

และขยายข้ึนเร่ือย ๆ จนเป็นรากฐานของกลุ่มธุรกิจการศึกษาของบริษัท กันตนา กรุ๊ป จาํกัด 

(มหาชน) ในปัจจุบนั แต่ส่ิงท่ีคุณประดิษฐต์ั้งความหวงัไวม้ากและเตรียมการไวน้านแลว้คือ การ

เปิดสถาบนัระดบัอุดมศึกษาในช่ือของกนัตนา แต่ดว้ยความไม่พร้อมหลาย ๆ ประการทาํให้คุณ

ประดิษฐไ์ม่สามารถสร้างสถาบนักนัตนาไดส้าํเร็จลุล่วงในช่วงท่ียงัมีชีวิตอยู ่ 

ในฐานะผูสื้บสานปณิธานของคุณประดิษฐ ์ดิฉนัมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ท่ีสถาบนักันตนาสามารถผลิตบณัฑิตรุ่นแรกได้ สมดั่งเจตนารมณ์ของผูริ้เร่ิม และเช่ือมัน่เป็น

อย่างยิ่งว่าสถาบนักนัตนาจะเป็นสถานท่ีท่ีสร้างสรรค์บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และมี

คุณธรรม จริยธรรมให้แก่วงการการผลิตส่ือบนัเทิงของประเทศตลอดไป 

 



๖ 

 ในโอกาสอนัเป็นมงคลน้ี ดิฉนัขอแสดงความย ินดีกบับณัฑิตพร้อมอาราธนา          

คุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกไดโ้ปรดอาํนวยพรให้บณัฑิตทุกท่าน 

จงประสบความสุข ความเจริญมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และประสบความสําเร็จในทุกด้าน     

สมตามความปรารถนาดว้ยเทอญ 

 

******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

คาํกล่าวของนายกสภาสถาบันกนัตนา 

ศาสตราจารย์กติตคุิณ ดร.สุรพล วรุิฬห์รักษ์ 

ในพิธีประสาทปริญญาบัตรของสถาบันกนัตนา 

วนัเสาร์ที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

---------------------------------------------------------------------------- 

กราบเรียน ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล ประธานในพิธีประสาทปริญญา 

 กระผม ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ในฐานะนายกสภาสถาบนักนัตนา 

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีท่านได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจาํปี

การศึกษา ๒๕๕๖ 

 สถาบนักนัตนาก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพ่ือสืบสานปณิธานอนัแน่วแน่

ของคุณประดิษฐ ์กลัยจ์าฤก ผูก่้อตั้งบริษทั กนัตนา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประสงคจ์ะสร้างองคค์วามรู้ 

และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรดา้นการผลิตส่ือบนัเทิงของประเทศ เพราะท่านให้กุศโลบาย

ไวว้่า “ความรู้จะเป็นเคร่ืองยกชูให้ศิลปินสูงส่งข้ึน” 

 เม่ือเร่ิมก่อตั้งโดยบริษทั กนัตนา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ภายใตช่ื้อบริษทั กนัตนา เอ็ดดูเทนเมนท ์  

(อินเตอร์เนชั่นแนล) จาํกัด เป็นผูด้าํเนินการขออนุญาตจัดตั้ งสถาบนักันตนาตามพระราชบญัญัติ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐โดยมีคณะวิชาแรก

คือ คณะศิลปกรรมการผลิตส่ือ ท่ีเปิด สอนระดบัปริญญาบณัฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ แบ่งเป็น 

๒ แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์ และแขนงวิชาการผลิตแอนิเมชนั  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๕ได้ปรับปรุงหลักสูตร และเปิดเพ่ิมในแขนงวิชาการผลิตรายการ

โทรทศัน์เพ่ือการส่ือสารขา้มส่ือ 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๖สถาบนัฯ ได้รับการรับรองวิทยฐานะมาตรฐาน หลักสูตรระดับ

ปริญญาโท จากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(การจัดการส่ือบนัเทิง) ซ่ึงเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗  และในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มี

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสําเร็จการศึกษาเป็นบณัฑิตของสถาบนัฯ จาํนวน ๗ รายซ่ึงจะเขา้รับ

ปริญญาบตัรจากท่านประธานฯ ในลาํดบัต่อไป 

 

 



๘ 

 เบ้ืองหลงัความสําเร็จของการก่อตั้งสถาบนักนัตนามีสุภาพสตรีท่านหน่ึงซ่ึงมีบทบาทอย่าง

ยิ่งยวดต่อความสําเร็จคร้ังน้ี โดยท่ีประชุมสภาสถาบันกันตนาคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวนัจันทร์ท่ี         

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติเป็นเอกฉันทเ์ห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สาขาวิชาการจดัการส่ือบนัเทิงแด่ นางสมสุข กลัยจ์าฤก ซ่ึงกระผมขออนุญาตอ่านคาํสดุดีเกียรติคุณ 

เพ่ือเขา้รับปริญญาบตัรกิตติมศกัด์ิจากท่านประธานในพิธีในวาระอนัเป็นมงคลน้ี 

 

******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

คาํสดุดีเกยีรตคุิณ 

นางสมสุข กลัย์จาฤก 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกติติมศักดิ์ 

สาขาการจัดการส่ือบันเทงิ 

สถาบันกนัตนา 

วนัเสาร์ที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

      

นางสมสุข กัลยจ์าฤก เกิดวนัท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐ สําเร็จการศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน้จากโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ หลังจากศึกษาท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

แผนกอกัษรศาสตร์ไดเ้พียงปีเดียวก็ตอ้งหยุดเรียนไปโดยปริยายเม่ือเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา 

เร่ิมทาํงานเม่ืออายุ ๒๐ ปี ในตาํแหน่งขา้ราชการในพระองค์ฝ่ายธุรการ แผนกพระราชพาหนะ 

สํานักพระราชวงั สมรสกบันายประดิษฐ์ กลัยจ์าฤก เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๓ และใน พ.ศ. ๒๔๙๔ ไดร่้วม

ก่อตั้งคณะละครวิทย ุ“คณะกนัตนา” มีบทบาทสําคญัในฐานะผูร่้วมก่อตั้งและผูร่้วมสร้างความเติบโต

ให้แก่ บริษัท กันตนา วิดีโอโปรดักชั่น จาํกัด จนเจริญก้าวหน้ามาเป็นบริษัท กันตนา กรุ๊ป จาํกัด 

(มหาชน) ในปัจจุบนั 

ดว้ยความเป็นผูร้อบรู้ดา้นภาษาศาสตร์และการประพนัธ์บทละคร โดยมีผลงานเขียนบท

ละครวิทยเุร่ืองแรก คือ เร่ือง หญิงก็มีหัวใจใน พ.ศ. ๒๕๐๑ และเขียนบทละครวิทยุเร่ือยมาจนมี

ช่ือเสียงเป็นท่ีประจกัษ ์นอกจากน้ียงัมีผลงานดา้นการเขียนบทภาพยนตร์โทรทศัน์ และบทละคร

โทรทศัน์อีกหลายเร่ือง ซ่ึงเป็นรากฐานทางดา้นวิชาการสาํหรับอนุชนรุ่นหลงั 

เม่ือกนัตนาเร่ิมมาผลิตละครโทรทศัน์อย่างจริงจงัตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ ท่านไดรั้บหน้าท่ีเป็น

บรรณาธิการบทละครโทรทศัน์และบทภาพยนตร์ให้แก่กนัตนาทุกเร่ือง ตั้งแต่ละครโทรทศัน์เร่ืองแรก  ๆ

อาทิ บาปบริสุทธ์ิ จนถึงภาพยนตร์แอนิเมชนั กา้นกลว้ย ภาค ๑ ภาค ๒ และเอคโค่ จ๋ิว กอ้งโลก 

นางสมสุข กลัยจ์าฤก ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานไวม้ากมาย ทั้งประพนัธ์บทละครวิทยุไวก้ว่า 

๑๔๐ เร่ือง ประพันธ์บทภาพยนตร์โทรทัศน์และละครโทรทัศน์อีกกว่า ๔๐ เร่ือง ภายใต้

นามปากกาหลากหลาย อาทิ กุสุมา สินสุข  เข็มขาว นิรัตติศยั ขวญัขา้ว ภคัดี ปฏิภาณ พงษ์จนัทร์ 

สิทธานต ์กนัตนา และภายใตน้าม “ประดิษฐ ์กลัยจ์าฤก” โดยบทประพนัธ์ของ นางสมสุข กลัยจ์าฤก 

ทุกเร่ืองสอดแทรกแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เชิดชูชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ตลอดจน

เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีตั้ง 

.... 



 

๑๐ 

เกียรติประวติัอนัดีเด่นของ นางสมสุข กลัยจ์าฤก เป็นท่ีรู้จกัในวงการส่ือบนัเทิง อีกทั้งยงั

รับรางวลัเกียรติยศมากมาย อาทิ รางวลัยอดเยีย่มดา้นศิลปะแห่งประเทศญ่ีปุ่น รางวลัน้ีมอบให้แก่ 

“กุสุมา สินสุข” ในฐานะผูร่้วมประพนัธ์บทละครวิทยุเร่ืองแม่นํ้ า ใน พ.ศ. ๒๕๒๒  รางวลัดาวเทียม

ทองคาํ รางวลับทโทรทศัน์ยอดเยี่ยม“กุสุมา สินสุข” จากเร่ือง ผูห้ญิงคนหน่ึง ใน พ.ศ. ๒๕๒๖ รางวลั

นราธิป จากสมาคมนกัเขียนแห่งประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ และรางวลัโทรทศัน์ทองคาํคร้ังท่ี ๒๗ 

ประจาํปี ๒๕๕๕ สาขารางวลั “เกียรติยศคนทีว”ี เป็นตน้ 

ใน ด้า นก าร พัฒนา กา รศึกษ า นา งส มสุข  กัลย์จา ฤก  มี ส่ว นในก าร สนับส นุ น

สถาบนัการศึกษาต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นผูก่้อตั้งกองทุนประดิษฐ์-สมสุข กลัยจ์าฤกใน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

และก่อตั้งมลูนิธิ ประดิษฐ-์สมสุข กลัยจ์าฤก ใน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือมอบทุนการศึกษาและงานวิจยั 

โดยเฉพาะสาขาวิชานิเทศศาสตร์โดยทุนดงักล่าวมอบให้ทางมหาวิทยาลยัของรัฐหลายแห่ง นับว่า

เป็นผูมี้คุณูปการทางด้านการพฒันาการศึกษาจนได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ จากสถาบนัราชภฏัเพชรบรูณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๔๐  

เม่ือก่อตั้งสถาบนักนัตนาแห่งน้ี นางสมสุข กลัยจ์าฤก นบัเป็นผูท่ี้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ 

และทุนทรัพยจ์าํนวนมากเพ่ือสร้างสถาบนัระดบัอุดมศึกษาด้านส่ือบนัเทิงท่ีมีคุณภาพสมดัง

เจตนารมณ์และปณิธานของคุณพ่อประดิษฐ ์กลัยจ์าฤก ซ่ึงท่านไดใ้ห้การสนบัสนุนทุนการศึกษา

ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งให้ความเมตตาจดัอาหารกลางวนัสําหรับนักศึกษา

สถาบนักนัตนามาโดยตลอด 

โดยเหตุท่ี นางสมสุข กลัยจ์าฤก เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถดา้นส่ือบนัเทิงทั้งมวล 

และกอปรดว้ยคุณงามความดี โดยนาํความรู้ความสามารถดงักล่าวมาใชใ้นการบริหารกิจการท่ี

เป็นประโยชน์อุตสาหกรรมส่ือบนัเทิงอย่างกว้างขวาง ซ่ึงช่วยจรรโลงสังคมไทยอันเป็น

คุณประโยชน์ยิง่ต่อสถาบนัชาติ สถาบนัศาสนา นอกจากนั้นก็เป็นผูท่ี้มีความจงรักภกัดีต่อสถาบนั

พระมหากษตัริยต์ลอดมา จึงกล่าวไดว้่าเป็นบุคคลท่ีถึงพร้อมดว้ยคุณค่าควรแก่การสรรเสริญให้

ปรากฏ สภาสถาบนักนัตนา ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวนัท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงมี

มติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการจดัการด้านส่ือ

บนัเทิง เพ่ือเป็นเกียรติประวติัสืบไป 

 

******************************** 

 



๑๑ 

คาํกล่าวของอธิการบด ีสถาบันกนัตนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์ 

ในพิธีประสาทปริญญาบัตรสถาบันกนัตนา 

วนัเสาร์ที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

---------------------------------------------------------- 

กราบเรียน ท่านประธานในพิธี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภาสถาบันฯ คณาจารย์ 

นักศึกษา ผู้ปกครอง และท่านผู้มเีกยีรตทุิกท่าน 

ดิฉนั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปนดัดา ธนสถิตย ์อธิการบดีสถาบนักนัตนา ขอขอบพระคุณ

ท่านประธาน ท่านนายกสภาฯ ผูป้กครอง และแขกผูมี้เกียรติทุกท่านท่ีพร้อมใจกนัมาร่วมแสดง

ความยินดีกบับณัฑิตรุ่นแรกท่ีสําเร็จการศึกษาประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ และทางสถาบนัฯ 

กาํหนดพิธีประสาทปริญญาบตัรในวนัเสาร์ท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยท่านเลขาธิการ มลูนิธิ

ชยัพฒันา ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบตัรในคร้ังน้ี 

ตามท่ี ท่านนายกสภาสถาบนัฯไดก้ล่าวรายงานประวติัความเป็นมาของสถาบนัฯ แลว้

นั้น ดิฉันใคร่ขอกล่าวเพ่ิมเติมเก่ียวกบัพนัธกิจของสถาบนัฯ ซ่ึงนอกจากการผลิตบณัฑิตทั้งระดบั

ปริญญาตรีและปริญญาโทแลว้ สถาบนัฯ  ยงัมุ่งเนน้ดา้นการพฒันาวชิาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

วิจยัและงานสร้างสรรค ์เพ่ือให้บณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบนัฯ เป็นผูท่ี้รู้แจง้ รู้จริง ทั้งทาง

ทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพ่ือเป็นบุคลากรมืออาชีพในดา้นส่ือบนัเทิง 

พนัธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ถือเป็นอีกหน่ึงภารกิจหลัก โดยท่ีผ่านมา

สถาบนัฯ ไดจ้ดัโครงการบริการวิชาการ ตลอดจนให้บริการวางระบบงานออกแบบ และจดัการ

หลกัสูตรด้านส่ือบนัเทิงให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะได้

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรด้านส่ือใน

ประเทศเวียดนาม พม่า ลาว และกมัพชูา เป็นตน้ 

ยิ่งไปกว่านั้ นสถาบนัฯ ไดต้ระหนักถึงความเช่ือมโยงกบัชุมชนขา้งเคียง ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีมี

วฒันธรรมข้าวอันเป็นวัฒนธรรมหลักของประเทศไทย อีกทั้ งยงัน้อมนําแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ดว้ยการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

บรูณาการกบัรายวิชาต่างๆ ท่ีเปิดการสอนในสถาบนัฯ ดว้ย 

ความเจริญก้าวหน้าของสถาบันฯ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาย่อมเกิดจากการทุ่มเท

แรงกายแรงใจของบุคคลท่ีสาํคญัหลายฝ่ายร่วมกบัผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากรของสถาบนักนัตนา 



๑๒ 

ในศุภวาระอนัเป็นมงคลน้ี ดิฉนัขออนุญาตกล่าวคาํสดุดีเกียรติคุณแด่องค์กรและบุคคลผูมี้คุณูปการ

ต่อสถาบนัฯ ท่ีสมควรรับพระศิวนาฏราช ๒ ท่าน ก่อนท่ีจะอ่านรายนามบณัฑิตท่ีเขา้รับปริญญา

ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ จาํนวน ๗ ราย รายนามนักศึกษาดีเด่น จาํนวน ๑ ราย และรายนาม

นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาจาํนวน ๔ ราย ตามลาํดับ พร้อมกบัขอเรียนเชิญท่านประธานฯ 

กล่าวให้โอวาทแก่บณัฑิต นกัศึกษา คณาจารย ์และบุคลากร ของสถาบนัฯ เพ่ือน้อมนาํไปปฏิบติั

ให้เกิดความเป็นสิริสวสัด์ิพิพฒันมงคลสืบไป 

 

******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

คาํสดุดีเกยีรตคุิณ 

องค์กรคุณูปการต่อสถาบันกนัตนา 

เข้ารับรางวลัพระศิวนาฏราช 

บริษัท กนัตนา กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ในพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันกนัตนา 

วนัเสาร์ที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

บริษทั กนัตนา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั กนัตนาเอ็ดดูเทนเมนท ์(อินเตอร์เนชัน่แนล) 

จาํกัด เป็นนิติบุคคลผูด้าํเนินการขออนุญาตจัดตั้งสถาบนักนัตนา เพ่ือเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเฉพาะ

ทางดา้นการผลิตส่ือบนัเทิงอนัเป็นการสานต่อปณิธานของคุณพ่อประดิษฐ ์กลัยจ์าฤก  

การก่อตั้งเม่ือเร่ิมแรก บริษทั กนัตนา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีบทบาทอยา่งสูงในการผลกัดนั

โครงการพร้อมอนุมติัทุนประเดิมในการจัดตั้ งจาํนวน ๖๗ ล้านบาท และยงัอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน

จาํนวน ๑๐ ไร่ ของพ้ืนท่ี กนัตนา มูฟวี่ทาวน์ เพ่ือก่อสร้างอาคารสถาบนัสําหรับการเรียนการสอน 

พร้อมเอ้ือเฟ้ือสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงจาํเป็นต่อการเรียนการสอน ทาํให้นักศึกษาสามารถใช้

เคร่ืองมืออุปกรณ์ในระดบัมืออาชีพ 

โดยเหตุท่ี บริษทั กนัตนา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีคุณูปการต่อสถาบนัมากมายอย่างอเนก

อนนัต ์รวมถึงการสนบัสนุนให้นักศึกษาไดมี้โอกาสฝึกงานกบันกัวิชาชีพของบริษทั กนัตนา กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัในเครือทั้งภายในและต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารสถาบนัในการ

ประชุม คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้ไดรั้บ

รางวลัพระศิวนาฏราช อนัเป็นสัญลกัษณ์และส่ิงบูชาสูงสุดประจาํสถาบนัฯ เพ่ือเป็นเกียรติประวติั

สืบไป 

ทั้งน้ี จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการบริษทั กนัตนา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) นายสมชาต อินทรทูต 

เป็นผูแ้ทนเขา้รับรางวลัพระศิวนาฏราช ในนามบริษทั กนัตนา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

******************************** 
 

 

.... 



๑๔ 

คาํสดุดีเกยีรตคุิณ 

ผู้มคุีณูปการต่อสถาบันกนัตนา 

เข้ารับรางวลัพระศิวนาฏราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเสริม เปรมธาดา 

ในพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันกนัตนา 

วนัเสาร์ที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย  ์บุญเสริม  เปรมธาดา ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดับ    

A-4 และหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยสาํเร็จการศึกษาปริญญาศิลปบณัฑิต (การออกแบบภายใน) เกียรตินิยมอนัดบั ๑ จากมหาวิทยาลยั

ศิลปากร และปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน) 

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ตามลาํดบั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์บุญเสริม เปรมธาดา เป็นผูอ้อกแบบอาคารสถาบนักนัตนา ท่ีมีเอกลกัษณ์

ความเป็นไทยอย่างโดดเด่น และคงไวซ่ึ้งการรักษาส่ิงแวดลอ้มจนเป็นท่ีประจักษ์ โดยการออกแบบ

อาคารสถาบนักนัตนาไดรั้บรางวลัตามลาํดบัดงัน้ี 

ปี ๒๕๕๔ : The winner of the 2011 ar+d Awards for Emerging Architecture, 

 United Kingdom 

ปี ๒๕๕๕ : Award for 21 for 21, World Architecture News 2012, United Kingdom 

  : Highly commended World Architecture Festival 2012, United Kingdom 

ปี ๒๕๕๖ : Shortlist Brick Award 2012, United Kingdom 

 : Shortlist Aga Khan Award for Architecture 2013, Portugal 

ปี ๒๕๕๗ : Grand Prize and Category winner special solution International Brick  

 Architecture 2014, Wienerberger, Austria 

  : The winner silver of the Fritz-HogerPreis 2014, Germany 

 

.... 



๑๕ 

ความเล่ืองลือเก่ียวกับอาคารสถาบนักันตนาได้รับการกล่าวขานทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศทาํให้มีผูเ้ขา้เยีย่มชมท่ีเป็นสถาปนิก นกัออกแบบ และนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษา

ต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงเป็นการสร้างช่ือเสียงดา้นกายภาพให้แก่สถาบนัอีกประการหน่ึง เม่ือมี

การวางแผนปรับปรุงอาคาร หรือพฒันาพ้ืนท่ีของสถาบนัฯ ผูช่้วยศาสตราจารย ์บุญเสริม เปรมธาดา 

จะมีบทบาทสําคัญในการให้คาํช้ีแนะมาโดยตลอด ทาํให้อาคารสถาบนัฯได้รับการดูแลรักษาอย่าง

ต่อเน่ือง 

โดยเหตุท่ี ผูช่้วยศาสตราจารย ์บุญเสริม เปรมธาดา เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถดา้นการ

ออกแบบ และมีคุณูปการต่อการพฒันาดา้นกายภาพของสถาบนักนัตนา ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารในการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์

ให้ไดรั้บรางวลัพระศิวนาฏราช   อนัเป็นสัญลักษณ์และส่ิงบูชาสูงสุดประจาํสถาบนัฯ เพ่ือเป็น

เกียรติประวติัสืบไป 

 

******************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

---------------------------------------------------------- 

 

แขนงวชิาการผลติภาพยนตร์ 

 

 

นางสาวญาณวรรธน์ เจริญอธิพฒัน์ 

 

 

 

 

นายธนดล  องักรัุตน์ 

 

 

 

 

นายนนท์ พฤกษาพงษ์ 

 

 

 

 

 



๑๗ 

รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

---------------------------------------------------------- 
 

 แขนงวชิาการผลติภาพยนตร์ (ต่อ) 
 

 

 

 

นายนรชยั  บุณยะโหตระ 

 

 

 

 

นางสาวเมทินี เนาสราญวงศ ์

 

 

 

******************************** 

 

 

 

 



๑๘ 

 รายนามผู้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

---------------------------------------------------------- 
 

แขนงวชิาการผลติแอนิเมชัน 
 

 

 

 

 

นายบุรินทร์ วฒันาเมธี 

 

 

 

 

นายอษัฎาพนต ์ พฒัพิบลูย ์

 

 

 

******************************** 

 

 

 

 



๑๙ 

รายนามนักศึกษาดีเด่น สถาบันกนัตนา 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

นายดนุพล จงอริยะกุล 

นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต แขนงวิชาการผลิตแอนิเมชนั 

ชั้นปีท่ี ๒ ไดรั้บเกียรติบตัรชมเชยในการคดัเลือกนกัศึกษา 

เพ่ือรับรางวลัพระราชทานระดบัอุดมศึกษา ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖  

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

******************************** 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

รายนามนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

---------------------------------------------------------- 

ระดับปริญญาบัณฑิต 

๑.  ทุนสถาบันกนัตนา 

 แขนงวชิาการผลติภาพยนตร์ 
 

 

 

นายหฤทธ์ิ  ณ สงขลา 

ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 แขนงวชิาการผลติแอนิเมชัน 

 

นางสาวป่ินปมน  จิรัฐิติกาลพนัธุ์ 

ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 

๒. ทุนบริษัท กนัตนา กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

 

นายดนุพล  จงอริยะกลุ 

ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 



๒๑ 

รายนามนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

---------------------------------------------------------- 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต  

 ทุนมูลนิธิประดิษฐ์-สมสุข กลัย์จาฤก  ช่ือทุน กนัตนาวทิยานิพนธ์  

 

 

นายจุลศกัด์ิ  หาญคุณะเศรษฐ ์

ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

คาํปฏญิาณ บัณฑิตสถาบันกนัตนา 

--------------------------------------------------------------- 

 

ผูแ้ทนบณัฑิต :  (กล่าวคนเดียว) 

“ขา้พเจา้.......................ขอโอกาสกล่าวนาํบณัฑิต กล่าวคาํปฏิญาณ ดงัต่อไปน้ี” 

บณัฑิตทุกคน :  (กล่าวตามผูแ้ทนบณัฑิต)  

“ขา้พเจา้ (บณัฑิตทุกคนกล่าวช่ือ และนามสกุลของตน)       

ขอปฏิญาณต่อหนา้ประธานในพิธีและชุมชนน้ีว่า 

ขา้พเจา้ จะประกอบอาชีพโดยใชศิ้ลปวิทยา 

ซ่ึงไดรั้บการประสิทธ์ิประสาทจากสถาบนักนัตนาน้ี  

โดยยดึมัน่ในความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์

ให้ความเคารพสักการะ แด่ครูบาอาจารย ์

จะใชศิ้ลปะวิทยาการ แต่ในทางท่ีเป็นคุณประโยชน์ 

ไม่เกลือกกลั้วในโทษ อกุศลกรรมชัว่ร้าย  

จะแผข่ยายเกียรติคุณแห่งหมู่คณะ และวิชาชีพให้ไพศาล  

จะสมานสามคัคี พลีประโยชน์ตนเพ่ือส่วนรวม 

จะยดึมัน่ในคาํปฏิญาณน้ีไว ้ยิง่กว่าชีวิต” 

 

เม่ือกล่าวคาํปฏิญาณจบแลว้ให้คาํนบัพร้อมกนั และให้ยืนตรงรอรับโอวาท 
 

 

******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

เพลงสถาบันกนัตนา 

--------------------------------------------------------------- 

ทาํนอง/คาํร้อง/เรียบเรียงดนตรี : พงศพ์รหม สนิทวงศ ์ณ อยธุยา 

ขบัร้องโดย : ปิยะรัฐ กลัยจ์าฤก 

   สถาบนักนัตนา เพ่ือการศึกษาทางใหม่ 

  แหล่งวิชาพาไปสู่ถนนดวงดาว 

  ดว้ยความฝัน ดว้ยศรัทธา 

  เราใฝ่ใจในการศึกษา 

  ประพฤติตนมัน่ในปรัชญาและส่ิงดีงาม  

   ใจมัน่คง ตรงเวลา ร้อยรวมร่วมสามคัคี  

  สร้างสัมพนัธ์อนัเต็มเป่ียมดว้ยรักจริงใจ 

  พร้อมอุทิศ ทาํเพ่ืองาน  

  จะอดทน ไม่มีเกียจคร้าน 

  จะสืบสานครรลองแห่งศิลปิน 

   * พวกเราขอนอ้มบชูา พระศิวนาฏราชเกริกไกร 

  จะพลีพร้อมกายใจให้ศิลป์และศาสตร์รังสรรค ์

  ผลงานกล่าวขานเล่ืองลือ นัน่คือจุดหมายใฝ่ฝัน 

  ปณิธานสถาบนักนัตนา 

   สถาบนักนัตนา เพ่ือคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ 

  ร่วมพลงัอนัยิง่ใหญ่ให้โลกสวยงาม 

  คุณธรรม จรรยาบรรณ  

  ภูมิปัญญา และไฟสร้างสรรค ์

  ร่วมแบ่งปันจรรโลงสู่สังคมไทย 

  (ซํ้ า*) 

  จะสร้างช่ือเสียงเล่ืองลือ นัน่คือจุดหมายใฝ่ฝัน 

  ปณิธานสถาบนักนัตนา 

 

******************************** 



๒๔ 

เพลง ตะแบกงาม 

--------------------------------------------------------------- 

คาํร้อง : ชนะพล โยธีพิทกัษ ์

เรียบเรียงดนตรี/ทาํนอง : ทฤษฎี ณ พทัลุง 

ขบัร้องโดย : ธีรนยัน์ ณ หนองคาย 

 

*แต่กาลโบราณมา   นั้นยงัมีพฤกษาใหญ่ 

แผก่ิ่งกา้นดอกใบ   แลวิไลอร่ามตา 

**สีสวยระร่ืนพนัธุ ์ งามเลิศสรรทรงคุณค่า 

ยงัร่มเยน็กายา   ช่ืนชีวามาแสนนาน 

ตะแบกท่ีปลูกไว ้  แมน้เจา้ไม่มีกล่ินหอม 

ไร้หมู่มวลภมร   บินมาตอมและดอมดม 

แต่เจา้ยงัทรงค่า  งามสง่าน่าภิรมย ์

ผลิดอกให้คนชม   แสนสุขสมพรรณไมง้าม 

คุณค่าของมนุษย ์  ก็ประดุจตะแบกงาม 

จะมีเกียรติกอ้งนาม   ดว้ยไดเ้พราะทะนงตน 

ตะแบกท่ีปลูกไว ้  ประดิษฐใ์ห้เตือนใจคน 

รักศกัด์ิรักเกียรติตน  ดุจดัง่ตน้ตะแบกงาม 

(ซํ้ า*,**) 

 

******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










