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บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่า

ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ก่อนที่ข้าพระพุทธเจ้าจะได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชปูถมัภ์  เม่ือวนัที ่๑๙ มกราคม 
๒๕๕๘ ข้าพระพทุธเจ้าได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นต�าแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงู 
ระดับกลาง ระดับต้น และเป็นอาจารย์ผู้สอนธรรมดาคนหนึง่ โดยเร่ิม
บรรจุเป็นข้าราชการ  ตั้งแต่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๖  ข้าพระพุทธเจ้า
ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของสถาบันแห่งนี้ จากบรรดาผู้บริหาร
รุ่นก่อน ครูอาจารย์รุ่นเก่า และเอกสาร งานเขียนต่าง ๆ ท�าให้ได้รับ
ทราบความประทับใจและความซาบซึง้ท่ีมีต่อราชวงศ์จกัรี ของเหล่า
พสกนิกร ทั้งในหน่วยงานและอาณาบริเวณใกล้สถาบันการศึกษา
แห่งนี้อย่างหาที่เปรียบมิได้
 เหตแุห่งความประทบัใจของสถาบันการศึกษาแห่งนี ้เกดิเม่ือ
วนัที ่๑๐ เมษายน พทุธศักราช ๒๕๒๓ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์ ( ช่วง บุนนาค ) นับเป็นพระ
มหากรุณาธคุิณเป็นล้นพ้นต่อสถาบันการศกึษาและเป็นสริิมงคลต่อ
แผ่นดินบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่างยิ่ง  ที่ได้มีพระเจ้าแผ่นดินเสด็จ
มาประทับรอยพระบาทไว้ ณ สถานที่แห่งนี้  ข้าพระพุทธเจ้าทราบ
ว่า ในวนันัน้พสกนกิรทกุหมู่เหล่าต่างพากันมาเข้าเฝ้าอย่างเนอืงแน่น
โดยมิได้มีการนัดหมายแต่ประการใด พร้อมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อ
ถวายความจงรักภกัดีตลอดสองฟากถนนและภายในบริเวณสถาบัน 
เป็นการแสดงออกถงึความจงรักภกัดอีย่างจรงิใจ นบัถงึปัจจบัุน เป็น
เวลา ๓๖ ปีแล้ว แต่ความประทับใจยงัมิเลือนไปจากความทรงจ�าของ
มวลชนในสถานศึกษาแห่งนี้ กลับยังตราตรึงฝังแน่นมากขึ้น

 
ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมส�านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณและขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า 
ข้าพระพุทธเจ้า  และบรรดามวลชนแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอ
ถวายความจงรกัภกัดีต่อราชวงศ์ ทุกพระองค์ 
จะตั้งมั่นอยู่ในความดี  และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อ
พัฒนาแผ่นดินที่พระองค์ทรงได้ประทับรอย
พระบาทไว้  ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปตราบนิรัน
ดร์กาล 

 
ข้าพระพทุธเจ้าขอน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธคุิณและ
ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า  และบรรดา
มวลชนแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอถวายความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ ทุกพระองค์ จะตั้ง
มั่นอยู่ในความดี  และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสีย
สละและซื่อสัตย์สุจริตเพื่อพัฒนาแผ่นดินที่พระองค์ทรง
ได้ประทับรอยพระบาทไว้ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปตราบ 
นิรันดร์กาล 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา
นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ลินดา  เกณฑ์มา

นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์



4 

ก   ารด�าเนนิการของสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชปูถัมภ์ มุ่งสรรค์สร้างความสามัคคีของสมาชกิ ส่งเสรมิด�ารงเกียรติ
ของสมาชกิ พฒันาการศกึษา และส่งเสรมิวชิาชพี ส่งเสริมศลิปวฒันธรรม พฒันาสังคม และจริยธรรมอนัดงีาม เพือ่ให้เป็นทีย่อมรับนับถอื

ของสังคม ตลอดจนการส่งเสริมสวัสดิการ และประชาสัมพันธ์เชิงรุก ภายใต้ปณิธานที่ว่า 

   “เราจะรวมพลังสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพได้มาตรฐานสากล ” โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญ  ดังนี้

โดย ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  
นายกสมาคมศิษย์เก่า
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นโยบายสมาคมศิษย์เก่า
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นโยบายสมาคมศิษยเกา

บานสามเด็จเจาพระยา

ในพระบรมราชูปถัมภ

3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา และการสงเสริมดานวิชาชีพ

1. นโยบายการสรางเสริมความสมัครสมานสามัคคี

5. นโยบายดานสวัสดิการ และการประชาสัมพันธเชิงรุก

4. นโยบายการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมพัฒนาสังคม

และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

2. นโยบายการดำรงเกียรติของสมาชิก
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โดย ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  
นายกสมาคมศิษย์เก่า
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี และสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างศิษย์ทุกรุ่น  คณาจารย์และบุคลากร

ของมหาวทิยาลยั ด้วยการสร้างเครือข่ายทีเ่ข้มแขง็ระหว่างศษิย์เก่า  
ศษิย์ปัจจบุนั  คณาจารย์และบุคลากร  มีการสือ่สารท่ีมีประสิทธภิาพ
ด้วยช่องทางที่ทันสมัย เช่น  การจัดท�า Website ของสมาคม การ
ส่งจดหมายและข้อมูลข่าวสารทาง e-mail โดยให้มีการพฒันาระบบ
การจัดเก็บข้อมูล (data mining) เพื่อให้การสื่อสารและสร้างความ
เข้าใจกับสมาชิกให้ท่ัวถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีการจัด
กิจกรรมเพือ่สร้างความสามัคคีของสมาชกิ โดยมีการพบปะสงัสรรค์
อย่างเป็นกันเอง และการจัดงาน โครงการคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า 
“สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ” เพื่อให้สมาชิกทุกรุ่นได้พบปะกัน
เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกปี

1. นโยบายการสร้างเสริมความสมัครสมานสามัคคี

นโยบายสมาคมศิษย์เก่า
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จดัท�าเวบ็ไซต์ “alumni.bsru.ac.th” ในการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลศษิย์เก่า เพือ่ให้การสือ่สาร 
สร้างความเข้าใจกับสมาชิกให้ทั่วถึง รวดเร็ว และสามารถค้นหาข้อมูลศิษย์เก่าที่ได้รับการ
เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณ ศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์ ศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่า
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ผ่านทาง เว็บไซต์ 

เว็บไซต์  “alumni.bsru.ac.th”

Face book 
“www.facebook.com/alumni.bsru”
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วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าตลอดจน
ผดุงเกียรติของสมาชิก และเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของ

มหาวทิยาลยั โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คัดเลือกศษิย์เก่าท่ีมีประวตั ิและผลงานดีเด่นเป็นท่ียอมรบัของสังคม
ทั่วไป  ทั้งระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกคณะ 
ทุกสาขา เพื่อคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจ�าปี น�ามาเป็น 
แบบอย่างที่ดีของสมาชิกรุ่นต่อๆไป เพื่อเป็นการส่งเสริมและด�ารง
เกียรติสมาชิกให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคมทั่วไป

2. นโยบายการด�ารงเกียรติของสมาชิก เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณ ศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์ 
และศิษย์เก่าดีเด่น

ศาสตราจารย์ 
ดร.สายหยุด จ�าปาทอง ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์

ศาสตราจารย์ 

 
นพ.พยงค์ จูฑา

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายด�ารง พุฒตาล

ผศ.ดร.

นิวัต 

กลิ่นงาม

รศ.ดร.

สมบัติ
คชสิทธิ์ 

ปัจจุบัน : อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี

ปัจจุบัน : อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์

อดุลย์ 

เปลื้องสันเทียะ 

ปัจจุบัน : ครูเชี่ยวชาญ 

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 

จังหวัดนครราชสีมา

รศ.ดร. 

เฉลิมศักดิ์ 
พิกุลศรี

ปี๊บ 
คงลายทอง

ปัจจุบัน : คณบดี คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

ปัจจุ บัน :  หัวหน ้ ากลุ ่ ม

ดุริยางค์ไทย ส�านักการสังคีต 

กรมศิลปากร

ดร.ลัดดา 

อ�่าสอาด

ดร.วิสิทธิ์ 

โพธิวัฒน์

ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา

ปัจจุ บัน :  อาจารย ์ประจ� า

ส า ข า วิ ช า อ อ ก แ บ บ 

นเิทศศลิป์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผศ. ทองเอม

สุ่นสวัสดิ์

ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ 

บจก.อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์ 

ศิษย์เก่าดีเด่น  
ด้านความส�าเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

ปัจจุบัน : อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 
2553
ปริญญาโท ภาษาและวรรณคดีไทย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
พ.ศ. 2533
ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2525

ผศ ดร. 
ลินดา 
เกณฑ์มา

เกียรติประวัติ 
-  อ ดีตคณบดี คณะมนุษยศาสตร ์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
- ได้รับโล่รางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี สาขา
บริหารการศึกษาและบริการวิชาการ ประจ�า
ปี 2557 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย 
- ได้รับโล่รางวัล ระฆังทอง พ.ศ. 2558 
จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)

ศษิย์เก่า

ดเีด่น
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ศาสตราจารย์ 

 
นพ.พยงค์ จูฑา

นายด�ารง พุฒตาล

ณมน 
สทุธกิิตตบิตุร

อิศรากรณ์  
สุวรรณทิพย์

ปัจจุบัน : MANAGING 

DIRECTOR Hiro Villa

ปัจจุบัน : กรรมการผู ้

จัดการ บจก.อักษรสยาม 

ฟอร์ คิดส์ 

อดุลย์ 

เปลื้องสันเทียะ 

ดร.ยิ่งศักดิ์ 
จงเลศิเจษฎาวงศ์

ปัจจุบัน : บรรณาธิการบริหาร 

FOODNEWS & LIFE Maga-

zine บริษัท ฟู้ดมีเดีย แอดเวอร์

ไทซิ่งแอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด

ศษิย์

เก่า

ดเีด่น
เลือ่มใส  
ใจแจ้ง

ดร.

นราวัลย์  
สรุงัค์สุริยกลุ

ปัจจุบัน : ผู ้ไกล่เกล่ียข้อ
พิพาท ส�านักงาน กสทช.

ผศ.ดร.

สดุารตัน์ 
ชาญเลขา

ปัจจุบัน : ผู้ถือหุ้นและรอง
กรรมการผู ้จัดการ บริษัท  
กมลแอสเซมบลี  จ� า กัด 
(ส�านักงานสาขา)

รศ.ดร.

อ�านวย  
เดชชยัศรี

ปัจจุบัน : อาจารย์สาขาวิชา
ด น ต รี ไ ท ย เ พื่ อ ก า ร อ า ชี พ 
วิทยาลยัการดนตรี มหาวทิยาลยั
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สมศรี 
ชยัสุริยเทพกลุ

ปัจจุบัน : อาจารย์ประจ�า

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

การเรียนการสอนรองรับ

เกณฑ์มาตรฐาน

สง่า 
โกมารชนุ

ผู ้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท 
เจริญทัศน์ จ�ากัด 

อภนัินท์  
อนิทร์ไชยา

ปัจจุบัน : พนักงานบริหาร
งานทั่วไป สังกัดกองตรวจ
สอบควบคุมและประเมินผล 
การรถไฟแห่งประเทศไทย

ทวชิพงษ์  
สายัณห์

ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่บริการ
วิทยาศาสตร ์  ภาควิชา
วศิวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เอษณ  
ยามาลี 

ปัจจุบัน : เจ ้าหน ้าท่ี ส่ิง
แวดล ้อมอาวุโส  แผนก 
สิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ร.ต.ท.

ชาตรี  
ไชยชนะ

ปัจจุบัน : อาจารย์ประจ�า
สาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุศกัดิ์  
กาเจรญิ

ปัจจุบัน : รองสารวัตรสืบสวน
ต� า ร วจภู ธ รกองก� ากั บการ
สืบสวน กองบังคับการสืบสวน 
สอบสวนต�ารวจภูธร ภาค 4 
จังหวัดหนองคาย

โสภณ  
แซ่ลี้

ปัจจุบัน : Manager Distribution 
นักวางแผนการเงิน บลจ.แมนู
ไลฟ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ปัจจุบัน : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
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แสดงความยนิดกีบัมหาบณัฑติ

และบณัฑติทีส่ ำเรจ็การศกึษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา
นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาเข้าพิธี
ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปี พ.ศ.2559 วันที่ 14 สิงหาคม 2559
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วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของศิษย์เก่า และ
ศษิย์ปัจจบัุน ด้วยการพจิารณามอบทุนการศกึษาให้แก่ ผู้ทีมี่ผลการ

เรียนดีแต่ขาดทุนการศึกษา 

   โดยสมาคมฯร ่ วม กับมหาวิ ทยา ลั ย ร าชภั ฏบ ้ านสม เ ด็ จ
เจ ้าพระยา พิจารณามอบทุนการศึกษาตามความเหมาะสม 
ภายใต้แนวความคิดท่ีว ่า “การพัฒนาประเทศ ต้องเริ่มจาก 
การพฒันาคน” ประเทศจะแข็งแกร่งได้ต้องมีพืน้ฐานจากประชาชนทีมี่
การศกึษาดี “รากฐานของตึกคอือิฐ รากฐานของชวิีตคือการศึกษา” 
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทางด้านอาชีพ ด้วยการส่งเสริมให้มีการ
ประสานงานระหว่าง รุ่นพี่ – รุ่นน้อง เพื่อเป็นวิทยากรแนะน�าแนวทาง
การท�างานหลังส�าเร็จการศึกษา การศึกษาต่อ ตลอดจนการประสาน
งาน ให้ฝึกงานในสถานที่ท�างานของศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์ปัจจุบัน ได้มี
ความรู้  ประสบการณ์ และโอกาสมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการส่งผลงาน
เข้าประกวดหรือร่วมกิจกรรมในระดับมหาวทิยาลัย ระดับประเทศ หรือ
ระดับนานาชาตเิพือ่สร้างชือ่เสียงของสมาชกิ สมาคม และมหาวทิยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา และการส่งเสริมด้านวชิาชพี

- สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
 (ช่วง บุนนาค) ประจ�าปี 2559  วันที่ 19 มกราคม 2559 จ�านวน 200,000 บาท 

มอบทนุการศกึษาให้ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

ร่วมพิธถีวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน 
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา น�าไปทอดถวาย ณ วัดศรี
สุริยวงศารามวรวิหาร จ.ราชบุรี เพื่อ
บ�าเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดย 
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และ นายกสมาคมศิษย์เก่า
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรการ
สมาคมศิษย์เก่าฯ คณาจารย์ บุคลากร 
นิสิตนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน 
จ.ราชบุรี เข้าร่วมพิธี โอกาสนี้มหาวิ
ทยาลัยฯ ร่วมถวายปัจจัยเป็นจ�านวน
ทั้งสิ้น ๑,๔๐๙,๙๘๙ บาท

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๙ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
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ร่วมงานครบรอบ ๑๒๔ ปี การสถาปนาการฝึกหัดครไูทย และวนัคล้ายวนัสถาปนากรมการฝึกหดัครู

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
และสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจัดงาน “ครบรอบ ๑๒๔ ปี การสถาปนาการ
ฝึกหัดครูไทยและวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการ
ผลิตครูในศตวรรษที่ ๒๑” หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ�าส�านัก
นายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของครูในการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักดิ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของครูในการพัฒนาคุณลักษณะ
การเรียนรู้ ของเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑” 

ร่วมงาน ร้องเพลง เดมิพันทีย่ิง่ใหญ่ 

รวมใจถวายความอาลยัพ่อแห่งแผ่นดนิ ๙

วันนี้ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. บ้านสมเด็จฯ เอนเตอร์เทนเมนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ่ายท�าท�ามิวสิค
วิดีโอเพลง "เดิมพันที่ยิ่งใหญ่" เพื่อถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยได้รับเกียรติจากศิลปินชื่อดังร่วมร้องเพลง 
โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนายกสมาคมศิษย์
เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรการสมาคมศิษย์เก่าฯ 
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ร่วมการถ่ายท�าครั้งนี้ด้วย 

สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวนิสิต มบส. ที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้
วันนี้ (12 มกราคม 2560) เวลา 11.00 น. สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวของนิสิตที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคาร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เป็นตัวแทนผู้บริหารรับมอบเงินจ�านวน 100,000 บาท จากคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ

สมาคมศษิย์เก่าฯ ร่วมบริจาคเงนิช่วยเหลอื

ครอบครวันสิติ มบส. ทีป่ระสบอทุกภัยในภาคใต้
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ร่วมบริจาคเงินโครงการมรดกไทยคืนถิน่ คร้ังที ่๖

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภาวัฒนธรรม
ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองเบิร์กเล่ย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใน
พระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินบริจาค จากการ
แสดงละครประยุกต์ เรื่อง "ซินเดอเรลล่า" การ
แสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย โดยคณะเยาวชน
ไทย-อเมริกัน จากประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
โครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ ๖ และเงิน
สมทบทุนบริจาคของมหาวิทยาลัยฯ และสมาคม
ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ จ�านวนรวม 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็ก
พิการทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดี) 
และ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระ
ราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี  (โรงเรียนศรีสังวาลย์)
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4. นโยบายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสังคมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

สนบัสนนุงานราตรบีณัฑติ “ชงโคบาน”และมอบของ

ศษิย์เก่ารุน่ต่างๆ มอบทุนการศกึษา

ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 มอบทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในงานวันคล้าย
วันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ�าปี 2559  วันที่ 19 มกราคม 2559 

รวมพลศษิย์เก่าคนืสูเ่หย้าชาวมนษุยศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จัดงานโครงการรวมพลศิษย์เก่า 
คืนสู่เหย้า ชาวมนุษยศาสตร์ฯ 
Hu & So 59 โดย ได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิน
ดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็น
ประธานในพิธีเปิด และกล่าว
ต้อนรับศิษย์เก่า ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์
พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษย
ศาสตร์ฯ กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ของงาน มีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ ร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้กันอย่างอบอุ่น 
ภายในงานมีการมอบโล่รางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่น การแสดงจากสาขานาฏยศิลป์ และวิทยาลัยการดนตรี ณ 
อาคาร ๒๗ ชั้น ๔ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย(๒๗๐๔A)

"ผกูพันวนัเก่า คนืสูเ่หย้า สงิห์สุรยิะ"

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๕๙ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
จัดงานสานสัมพันธ์ศิษย์
เก่า รปศ. ภายใต้ชื่องาน 
"ผูกพันวันเก่า คืนสู่เหย้า 
สิงห์สุริยะ" ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ อาคาร ๑ 
ชั้น ๔

คณะศษิย์เก่า ป.กศ.รุน่ ๑๓ และ ป.กศ.สงู รุน่ ๑๕ 

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๙
คณะศิษย์เก่า ป.กศ.รุ่น 
๑๓ และ ป.กศ.สูง รุ่น 
๑๕ พบปะสังสรรค์ ที่เขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

มีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมและบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์ ด้วยการ
จัดหรือร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ และพัฒนาสังคม

โดยร่วมกับส�านกักจิการนสิติ และชมรมต่างๆของมหาวทิยาลัยราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือองค์กรอ่ืนๆ เพือ่สร้างสรรค์และพฒันาสงัคม
แบบมีส่วนร่วมมุ่งส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างอัตลักษณ์ของศิษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เป็นผู้มี “จิตสาธารณะ 
ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย” รวมถึงการเสนอชื่อศิษย์เก่าเข้า
ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ หรือคณะท�างานเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
พฒันาคุณธรรมจริยธรรมแก่นสิิตในมหาวทิยาลยั เพือ่สร้างศษิย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบันให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป
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"ผกูพันวนัเก่า คนืสูเ่หย้า สงิห์สริุยะ"

ชงโคคนืต้น ครัง้ที ่๒ 

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๕๙ คบ.๔ ปี รุ่น ๑ เอก
ภาษาไทย เอกภาษา
อังกฤษ เอกสังคมศึกษา 
และเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
จัดงาน ชงโคคืนต้น ครั้งที่ 
๒ ณ ห้องรับรอง อาคาร 
๑๑ ชั้น ๒ "คืนสู้บ้านเรา 
บ้านแห่งความส�าเร็จ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

ศษิย์เก่ารุน่ ๕ จดักจิกรรมนดัพบรวมพลศษิย์เก่า

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ศิษย์เก่ารุ่น ๕ จัดกิจกรรมนัดพบรวมพลศิษย์เก่า คืนสู่เหย้า ณ 
ห้องประชุม อาคาร ๑๑ ชั้น ๙ ร่วมท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์อาทิเช่น ท�าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ในหลวงรัชกาล
ที่ ๙ และคณาจารย์ตลอดจนเพื่อนที่ล่วงลับ และกิจกรรมมุทิตาจิตอาจารย์ นอกจากนั้นยังมีการทอดผ้าป่าเพื่อ
การศึกษา เพื่อเป็นมอบเป็นทุนการศึกษา ได้เงินบริจาค จ�านวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท 

กจิกรรมน้อมระลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ศิษย์เก่า วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รุ่น ๑๐ 
นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ (ปี พ.ศ.๒๕๕๒- พ.ศ.๒๕๕๖) คณาจารย์อาวุโส และคณาจารย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกันท�ากิจกรรมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
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5. นโยบายด้านสวัสดิการ และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกและศิษย์ปัจจุบันใน
ด้านต่างๆ ด้วยการจดัหาทุนเพือ่เป็นทนุทางด้านสวสัดิการ ให้การ

ช่วยเหลือ สนับสนุนในโอกาสต่างๆ การจัดกิจกรรมหารายได้ การ
ประสานงานขอรับบริจาค หรือเงินอุดหนุน โดยพยายามหลีกเล่ียง
การใช้เงินทุนของสมาคมฯที่มาจากค่าธรรมเนียม ค่าสมัครและค่า
บ�ารุงสมาคมจากสมาชิก เสริมสร้างศักยภาพ ในการรวมตัวกันเพื่อ
ให้ความเป็นอยู่ของสมาชิกดีขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิ สมาคมจะเน้นการสร้างสรรค์งานสือ่สาร
ทุกประเภทผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ข่าวสารและจะท�าให้ 
สมาคมฯ และมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของสังคมโดยรวม

รายชือ่ผูร่้วมจดัท ำหนงัสอืศรสีมเด็จ 

 และสนบัสนนุทนุการศกึษา

 
รศ.ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล 
นายสิทธิชัย ทรัพย์แสนดี
นายศักดิ์ดา ยุวสถาพร
ดร.จามจุรี จ�าเมือง
คุณชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ปกศ. รุ่นที่ 6
ชงโคคืนต้น ค.บ. (ภาษาไทย รุ่นแรก) ปี 2523 
บริษัท อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์ จ�ากัด
ศิษย์เก่าเอกภาษาไทย ศศ.บ. รุ่นที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กต.ตร. สน.ธรรมศาลา 
ร้านเมรี เครื่องเขียน
ร้านอาหารบ้านกลางน�้า
บริษัท วิทยา วิคตอรี่ ทวัร์
บริษัท เอ เพ็กซ์ พลาสเทค ผู้น�้าด้านการผลิตพลาสติกส�าหรับบรรจุภัณฑ์
บริษัท เอ็ม ที อาร์ กรุ๊ป จ�ากัด
บริษัท Hatari 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ รุ่น 5 โดยคุณจงรักษ์ 
ร้านอาหารชงโคบาน อาคาร 11 ชั้น 1 
โรงพยาบาลนครธน 
สมาคมกีฬาวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย
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