




        สถานศึกษาอันมีนามว่า “บา้นสมเด็จเจ้าพระยา” แหง่นี� มีประวัติความเป�นมาอันยาวนาน  ตั�งอยูใ่นบรเิวณฝ�� ง
ธนบุรทีี�มีความสําคัญทางประวัติศาสตรทั์�งในเชงิพื�นที�และบุคคล ด้วยที�ตั�งของมหาวิทยาลัยอยูท่่ามกลางพื�นที�ชุมชน
ที�มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธุ ์ และเป�นยา่นพาํนักอาศัยของขุนนางในสมัยต้นกรุงรตันโกสนิทร ์ เป�นสถาน
ศึกษาที�เริ�มก่อตั�งขึ�นโดยพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว รชักาลที� ๕ โดยอาศัยจวนหรอื
บ้านของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสุีรยิวงศ์  (ชว่ง  บุนนาค) เป�นสถานที�ศึกษา และมีการเคลื�อนยา้ยและเปลี�ยนชื�อ
ไปหลายครั�ง จนสุดท้าย สถานศึกษาที�ยังคงใชชื้�อของเจ้าของบา้นเป�นชื�อเรยีกก็คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา”  ในป�จจุบนั
         “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ได้สั�งสมเกียรติประวัติอันดีงามมาอยา่งยาวนาน มีเกียรติภูมิที�นา่ภาคภูมิใจ และได้รบั
พระมหากรุณาธคิณุจากพระมหากษัตรยิแ์ละพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดําเนินมาประทับรอยพระบาทใน
หลายวาระโอกาส  ได้มีสว่นสําคัญในการผลิตบณัฑิตที�มีคณุภาพออกไปรบัใชสั้งคมอยา่งต่อเนื�องมาตั�งแต่แรกก่อตั�ง
จนถึงป�จจุบัน จึงนับเป�นเรื�องที�นา่ยินดีเป�นอยา่งยิ�งที�มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยาได้ดําเนินการจัดทํา
ห้องเกียรติประวัติเพื�อรวบรวมและบันทึกเรื�องราวอันมีคณุค่าเหล่านี�  ให้เป�นแหล่งเรยีนรูข้องผู้สนใจเขา้มาเยี�ยมชม
อีกแหง่หนี�ง

                 รองศาสตราจารย ์ดร.สมบติั  คชสทิธิ�
                                      นายกสภามหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดําเนินการจัดทําห้องเกียรติประวัติเพื�อรวบรวมเรื�องราวเกี�ยวกับ
ประวัติความเป�นมา รอยพระบาทประทับ และพระมหากรุณาธคิณุของพระมหากษัตรยิที์�ทรงมีต่อสถานศึกษาแหง่นี� 
 รวมทั�งเรื�องราวของศิษย์เก่า  ผู้บรหิาร ผู้ที�มีคณูุปการ  และผลงานเด่นของมหาวิทยาลัย อันถือเป�นความภาคภูมิใจที�
ควรค่าแก่การบันทึกรวบรวมและนําเสนอไว้    ทั�งในรูปแบบของนิทรรศการจัดแสดง สื�อวิดีทัศน์ และระบบฐานขอ้มูล
สืบค้นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ โดยเนื�อหาของห้องเกียรติประวัติ จัดแบง่เป�น ๔ โซน ประกอบด้วย รอ้ยเรยีง
ประวัติการณ์  โล่พระราชทานและรางวัล  บุคคลสาํคัญควรจารกึและผนึกเครอืขา่ยความรว่มมือ  
             การจัดทําและการเป�ดห้องเกียรติประวัติจึงถือเป�นการเป�ดประตบูา้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา  เพื�อต้อนรบัผู้มาเยอืน  ทั�งคณาจารย ์บุคลากร ศิษยเ์ก่า  ศิษยป์�จจุบนั รวมทั�งผู้สนใจทั�วไป  ได้เขา้มาศึกษา
และรบัรูถึ้งเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจดังกล่าว    อันถือเป�นการให้บรกิารทางวิชาการและการทํานุบาํรุงศิลป
วัฒนธรรม     ตามภารกิจของการเป�นมหาวิทยาลัยที�เน้นการพัฒนาท้องถิ�นและมุ่งไปสูก่ารเป�นมหาวิทยาลัยชั�นนํา   
 ที�สะท้อนอัตลักษณข์องความเป�น "บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”อยา่งเด่นชดั

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา
                                                          อธกิารบดี

อารัมภบท



เย่ียมชมเว็บไซตหองเกียรติประวัติ

รูปแบบ 360 องศาผานทางเว็บไซต

http://honor.bsru.ac.th
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ร้อยเรียงกาลเวลา 
ประทับตรึงตราในพระมหากรุณาธิคุณ

หนาท่ี 2 

       สถานศึกษาอันมีชื�อว่า “บา้นสมเด็จเจ้าพระยา” เป�นสถาบันการศึกษาที�มีประวัติความเป�นมาที�สาํคัญเกี�ยวขอ้งกับสถาบนัชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตรย์ิ ด้วยเกียรติประวัติอันดีงาม ทําให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาประทับหลายพระองค์ อีกทั�งบุคคล
สําคัญที�ให้เกียรติมาในวาระต่าง  ๆ ถือเป�นความภาคภูมิใจของชาวบา้นสมเด็จที�เรยีกตัวเองว่า “ชาวลกูสรุยิะหรอืลกูพอ่ชว่ง”
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสุีรยิวงศ์ (ชว่ง บุนนาค) ผู้ที�มีคณุปูการกับประเทศชาติและผู้ซึ�งจงรกัภักดีต่อสถาบนัพระมหากษัตรยิ์
สถาบันอันเป�นที�เคารพศรทัธาของปวงชนชาวไทย ด้วยเหตนีุ�พวกเราชาวบา้นสมเด็จ จึงยดึถือแนวทางที�พระมหากษัตรยิแ์ต่ละ
พระองค์ทรงมีพระเมตตาพระราชทานในด้านต่าง  ๆอาทิ ด้านการศึกษา โครงการพระราชดํารเิศรษฐกิจพอเพยีง ซึ�งป�จจุบนัเป�นที�
รูจั้กในนาม”ศาสตรพ์ระราชา” 

"ปวงขา้พระพทุธเจ้าน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธคิณุอันหาที�สดุมิได้ "

✦ ประวัติมหาวิทยาลัย
✦ รอยพระบาทประทับ
✦ พระมหากรุณาธิคุณ
✦ อาคารและสถานที�

ร้อยเรียงประวัติการณ์ โล่พระราชทานและรางวัล  บุคคลสําคัญควรจารึก ผนึกเครือข่ายความร่วมมือ
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สแกนคิวอารโคดเพ่ือรับชม

   สถานศึกษาอันมีชื�อว่า “บา้นสมเด็จเจ้าพระยา” เกิดจากพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว
(รชักาลที�๕) ที�จะตั�งโรงเรยีนแบบ PUBLIC SCHOOL ของอังกฤษโดยโปรดให้จัดตั�งคณะกรรมการเพื�อดําเนินการเรื�องนี�มี
เจ้าพระยาภาสกรวงศ์เสนาบดีกระทรวงธรรมการเป�นประธานที�ประชุมเห็นว่าจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิ
วงศ์ (ชว่ง บุนนาค) ซึ�งพระยาสหีราชเดโชชยั หลานปู�ของสมเด็จเจ้าพระยาฯได้น้อมเกล้าฯ ถวายไว้ตั�งแต่ป� พ.ศ.๒๔๓๓
เป�นที� กว้างขวางใหญโ่ตเห็นสมควรจัดตั�งเป�นโรงเรยีน ให้ชื�อว่า “โรงเรียนราชวิทยาลัย” เป�ดเรยีนตั�งแต่วันที� ๑๗ มีนาคม
พ.ศ.๒๔๓๙ แต่ชาวบา้นนิยมเรยีกว่า “โรงเรยีนฟากขะโน้น” หรอื “โรงเรยีนบา้นสมเด็จเจ้าพระยา” มีนาย เอ ซ ีคารเ์ตอร์
เป�นอาจารยใ์หญ ่ ครั�นต่อมาการศึกษาขยายตัวขึ�นเป�นลําดับ ทําให้สถานที�คับแคบลงโรงเรยีนราชวิทยาลัยจึงยา้ยไปอยูที่�
ตําบลไผส่งิโต ปทมุวัน ขา้งวังสระปทมุวัน จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ก็ว่างลงในขณะนั�นการศึกษาระหว่างหัวเมืองกับ
กรุงเทพมหานคร เหลื�อมล�ากันมาก เนื�องจากคณุภาพของครูแตกต่างกัน กระทรวงธรรมการจึงได้จัดตั�งโรงเรยีนฝ�กหัดครู
ขึ�นที�จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯเรยีกว่า “โรงเรยีนฝ�กหัดครูฝ�� งตะวันตก” สําหรบัผลิตครูที�มีคณุภาพเพื�อสอนในหัวเมือง
เริ�มเป�ดสอนเมื�อวันที� ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๖ มีหลวงบาํเน็จวรญาณ เป�นอาจารยใ์หญ่

  และเมื�อวันที� ๑๔ กุมภาพนัธ ์ พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วฯ รชักาลที� ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานชื�อ “สถาบนัราชภัฏ” เป�นชื�อสถาบนัการศึกษาในกรมการฝ�กหัดครู กระทรวงศึกษาธกิาร แทนชื�อ “วิทยาลัย
ครู” วิทยาลัยครูบา้นสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รบัพระราชทาน นามใหมว่่า “สถาบนัราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา” และจาก
พระราชบญัญติัสถาบนัราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ สถาบนัราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยาสามารถจัดการศึกษาในระดับปรญิญา
ตร ี ปรญิญาโท และปรญิญาเอกในสาขาวิชาต่าง  ๆ ได้ ต่อมาในวันที� ๑๕ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหั่ว ภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสถาบนัราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา เป�นมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ร้อยเรียงประวัติการณ์ โล่พระราชทานและรางวัล  บุคคลสําคัญควรจารึก ผนึกเครือข่ายความร่วมมือ
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สแกนคิวอารโคดเพ่ือรับชม

๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๙
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปร �นายก

๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๓
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนารถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิร �กิติ�  
พระบรมราชินีนาถ

 

๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๒
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร
 

 ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๗
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปร �นายก

๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๕
สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ เจ้าฟ�ากัลยาว �วัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนคร �นทร์
 

๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปร �นายก

๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๐
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร
 

๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี

พระวรราชาทินัดดามาตุ
 

๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี

พระวรราชาทินัดดามาตุ

ร้อยเรียงประวัติการณ์ โล่พระราชทานและรางวัล  บุคคลสําคัญควรจารึก ผนึกเครือข่ายความร่วมมือ
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สแกนคิวอารโคดเพ่ือรับชม

      
      พระมหากรุณาธคุิณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วรชักาลที� ๕ รชักาลที� ๙ และรชักาลที� ๑๐ ต่อ
มหาว �ทยาลัยราชภัฏ ซึ�งเป�นกลุ่มมหาว �ทยาลัยที�พัฒนามาจากโรงเร �ยนฝ�กหัดครูที�ตั�งอยูใ่นส่วนกลางและ
ส่วน ภูมิภาคของประเทศในรชัสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยูหั่ว   พระมหากษัตร �ยใ์น
รชักาลที� ๕ “ในเมืองเราเวลานี�ไม่ขัดสนอันใดยิ�งกวา่คน   การเจร �ญอันใดจะเป�นไปไม่ได้เรว็ก็เพราะเร ��อง
คนนี�อยา่งเดียว” พระราชปรารภที�บง่บอกถึงแรงพระราชหฤทยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้
อยูหั่วในการเรง่สรา้ง   ทรพัยากรบุคคลให้มีคุณภาพด้วยการศึกษา     ทรงดําร �ให้ร �เร ��มจดัตั�งระบบการ
ศึกษาและโรงเร �ยนราชว �ทยาลัยเป�น  สถานศึกษาที�เกิดขึ�นจากพระราชดําร �เมื�อป�พ.ศ. ๒๔๓๙ 
      ต่อมาได้เปลี�ยนชื�อเป�น  ว �ทยาลัยครู   กระทั�งถึงรชัสมัยของ   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตร �ยใ์นรชักาลที� ๙ ที�ทรงพระราชทานแนวทาง
ในการยกระดับและแก้ไขป�ญหาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด  ใน วนัที�  ๑๔  กุมภาพันธ ์ ๒๕๓๕   
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ  พระราชทานนาม  “สถาบันราชภัฏ”      แก่ว �ทยาลัยครูทั�วประเทศ   อันแปลความหมาย
ได้   วา่ “คนของพระราชา ขา้ของแผ่นดิน”    ซึ�งทรงลงพระปรมาภิไธยในป�พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้มี     
 พระมหากรุณาธคุิณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้อัญเชญิตรา     
 พระราชลัญจกรส่วนพระองค์เป�นตราประจาํมหาว �ทยาลัยราชภัฏ  
      นับเป�นพระมหากรุณาธคุิณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที�สุดมิได้   และเป�นสิ�งที�นําความ     ภาคภูมิใจ
สูงสุดมาสู่ชาวมหาว �ทยาลัยราชภัฏ        โดยตราพระราชลัญจกรนั�นเป�นรูปพระที�นั�งอัฐทศิประกอบด้วย  
วง จกัร กลางวงจกัรมีอักขระเป�น  อุ  หร �อเลข   ๙   มีรศัมีโดยรอบ   แปลความหมายวา่ ทรงมีพระบรม
เดชานภุาพใน แผ่นดิน ซึ�งวนัที� ๑๔ กุมภาพันธ ์จงึถูกกําหนดขึ�นให้เป�น วนัราชภัฏ  ด้วยความจงรกัภักดี
และตั�งปณิธานที�จะ ประพฤติปฏิบัติตนเจร �ญรอยตามเบื�องพยุคลบาทในการพัฒนาประเทศชาติบาํบัด
ทกุขบ์าํรุงสุขแก่พี�น้องประชาชน ชาวไทยสืบไป

ร้อยเรียงประวัติการณ์ โล่พระราชทานและรางวัล  บุคคลสําคัญควรจารึก ผนึกเครือข่ายความร่วมมือ
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✦ รางวัลพระราชทาน
✦ รางวัลระดับนานาชาติ
✦ รางวัลระดับชาติ
✦ รางวัลบุคลากรดีเด่นขององค์กร

   มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยาเป�นสถาบนัการศึกษาของรัฐที�เก่าแก่ ก่อตั�งมากว่าหนึ�งศตวรรษ ผา่นเหตกุารณท์าง
ประวัติศาสตรม์าหลายยุคหลายสมัย รวมถึงมีบุคคลสาํคัญที�มีบทบาทเกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที�ควรจารกึไว้หลาก
หลายกลุม่ ประกอบด้วย กลุม่ผู้บรหิารสงูสดุ ซึ�งเป�นหัวหน้าหน่วยงานในตําแหน่งที�แตกต่างกันออกไปตามยุคสมัย ทั�งในตําแหนง่
อาจารยใ์หญ ่ อธกิาร และ อธกิารบดี ตามลําดับ กลุม่ปรญิญากิตติมศักดิ� ซึ�งเป�นบุคคลที�มหาวิทยาลัยเห็นชอบว่าเป�นผู้ที�บาํเพญ็
ประโยชน์ต่อสว่นรวมเป�นที�ประจักษ์ต่อสาธารณชน และ กลุม่ศิษยเ์ก่า ซึ�งเป�นผู้ที�ผา่นการศึกษาในสถานศึกษาแหง่นี�ในระดับต่าง  ๆที�มี
ผลงานโดดเด่นเป�นที�ยอมรบัทั�งในเชงิวิชาชพีและวิชาการสามารถเป�นแบบอยา่งแก่บุคคลรุน่หลังได้ 

http://honor.bsru.ac.th/royal-award
http://honor.bsru.ac.th/inter-award
http://honor.bsru.ac.th/national-award
http://honor.bsru.ac.th/bsru-award
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รางวัลชนะเลิศ 

การประกวดดนตรีไทย

เฉลิมพระเกียรติ

การประกวดวงดนตรี

ลูกทุง ป.ป.ส. ป 3

การประกวดวงดนตรีลูกทุง

มหาวิทยาลัยแหงระเทศไทย 

ครั้งที่ 1 ประจําป 2547 

การประกวดดนตรีไทย

ราชภัฏวัฒนธรรมสังคีต

ครั้งที่ 3 ประเภทวงเครื่อง

สายไทย เครื่องเดี่ยว 

รางวัลชนะเลิศ 

การประกวด PCT MY

STYLE CHORUS 

รางวัลชนะเลิศ 

ประเภทสติงคอมโบ การ

ประกวดดนตรีเยาวชน ถวย

พระราชทานฯ 

รางวัลชนะเลิศ 

ประกวดดนตรีไทย

เฉลิมพระเกียรติ ประเภท

ประชาชนทั่วไป 

รางวัลชนะเลิศ 

Central Plaza U Music

2007 

รางวัลชนะเลิศ 

ประเภทสติงคอมโบ

โครงการไทยแลนด – โคก

มิวสิค อะวอรด 1994 

 

การประกวดดนตรีไทย เพื่อ

ความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ 1 

รางวัลชนะเลิศ 

การประกวดวงเครื่องสาย

ไทย เครื่องเดี่ยว 

รางวัลชนะเลิศ 

การประกวดปพาทยไมแข็ง

เครื่องคู 

รางวัลชนะเลิศ 

การประกวดปพาทยไมแข็ง

เครื่องคู 

รางวัลชนะเลิศ 

ดนตรีไทยประกอบการแสดง

โครงการประกวดลิเกชาดก

เฉลิมประเกียรติ 

http://honor.bsru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7-4/
http://honor.bsru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7-4/
http://honor.bsru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7-4/
http://honor.bsru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7-4/
http://honor.bsru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7-4/
http://honor.bsru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7-4/
http://honor.bsru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7-4/
http://honor.bsru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7-4/
http://honor.bsru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7-4/
http://honor.bsru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7-4/
http://honor.bsru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7-4/
http://honor.bsru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7-4/
http://honor.bsru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7-4/
http://honor.bsru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7-4/
http://honor.bsru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7-4/
http://honor.bsru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7-4/
http://honor.bsru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7-4/
http://honor.bsru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7-4/
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✦ ปริญญากิตติมศักดิ�
✦ ศิษย์เก่าดีเด่น
✦ ทําเนียบบุคคลสําคัญ

          มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยาเป�นสถาบนัการศึกษาของรฐัที�เก่าแก่ ก่อตั�งมากว่าหนึ�งศตวรรษ ผ่านเหตกุารณท์าง
ประวัติศาสตร์มาหลายยุคหลายสมัย รวมถึงมีบุคคลสาํคัญที�มีบทบาทเกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที�ควรจารกึไว้หลาก
หลายกลุม่ ประกอบด้วย กลุม่ผู้บรหิารสงูสดุ ซึ�งเป�นหัวหน้าหน่วยงานในตําแหน่งที�แตกต่างกันออกไปตามยุคสมัย ทั�งในตําแหนง่
อาจารยใ์หญ ่อธกิาร และ อธกิารบดี ตามลําดับ 

     กลุม่ปรญิญากิตติมศักดิ� ซึ�งเป�นบุคคลที�มหาวิทยาลัยเห็นชอบว่า เป�นผู้ที�บาํเพญ็ประโยชน์ต่อสว่นรวม เป�นที�ประจักษ์ต่อ
สาธารณชน และ กลุม่ศิษยเ์ก่า ซึ�งเป�นผู้ที�ผา่นการศึกษาในสถานศึกษาแหง่นี�ในระดับต่าง  ๆ ที�มีผลงานโดดเด่นเป�นที�ยอมรับทั�งในเชงิ
วิชาชพีและวิชาการสามารถเป�นแบบอยา่งแก่บุคคลรุน่หลังได้ 
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  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป�นสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษาที�ผลิตบณัฑิตตั�งแต่ระดับปรญิญาตรี
ประกาศนียบัตรบณัฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลมุศาสตรที์�สาํคัญอยา่งครบถ้วน โดยในแต่ละป�มหาวิทยาลัยจะนําเสนอ
ประวัติและผลงานของผู้ทรงคณุวุฒทีิ�สรา้งคณุปูการต่อมหาวิทยาลัยต่อสงัคมและต่อประเทศชาติจากหลากหลายวงการวิชาชพี
ประกอบด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ ์บุคคลสาํคัญในประเทศ และบุคคลสาํคัญในต่างประเทศ เพื�อเขา้รบัพระราชทานปรญิญา
กิตติมศักดิ�ในสาขาวิชาต่าง  ๆ โดยในป�จจุบันมหาวิทยาลัยมีปรญิญาสาขาต่าง  ๆ ทั�งในระดับปรญิญาตรแีละบณัฑิตศึกษา ได้แก่      
 สาขาการศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร ์ สาขาดรุยิางคศาสตร ์ สาขารฐัประศาสนศาสตร ์ สาขานิติศาสตร์ สาขา
บริหารธุรกิจ สาขาการบญัช ี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร ์ สาขาวิทยาศาสตร ์ สาขาเทคโนโลย ี สาขาอุตสาหกรรมศาสตร ์                       
สาขาวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาสาธารณสขุศาสตร์ และสาขาการแพทยแ์ผนไทย อาจกล่าวได้ว่าการถวายหรอืมอบปริญญากิตติมศักดิ�
ของมหาวิทยาลัยนอกจากจะเป�นการยกยอ่งเชดิชูบุคคลที�ธาํรงคณุประโยชน์แล้วยังเป�นการสรา้งเสรมิเกียรติยศให้กับทั�งผู้มอบและ
ผู้รับมอบด้วยเชน่กัน 

บุคคลสําคัญควรจารึก
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   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป�นมหาวิทยาลัยราชภัฏที�เก่าแก่ที�สดุแหง่หนึ�งของประเทศ ก่อตั�งมาเป�นระยะเวลา
ยาวนานกว่าหนึ�งศตวรรษ จึงมีศิษยเ์ก่าที�ประสบความสําเรจ็ในวิชาชพี ศิษยเ์ก่าที�มีผลงานโดดเด่นทางวิชาการและนวัตกรรม ศิษยเ์ก่า
ที�สรา้งคณุปูการต่อมหาวิทยาลัย ต่อสงัคม และต่อประเทศชาติเป�นจํานวนมากจากหลากหลายวิชาชพี มหาวิทยาลัยจึงมีการประกาศ
เกียรติคณุโดยการมอบโล่และเกียรติบตัรแด่ศิษยเ์ก่าดีเด่น ภายใต้การดําเนินงานของสมาคมศิษยเ์ก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ซึ�งสมาคมฯ เป�นหนว่ยงานหลักในการจัดงานคืนสูเ่หยา้ สานสายใย รวมใจลกูสุรยิะ อยา่งต่อเนื�อง ศิษยเ์ก่าดีเด่นสามารถ
จําแนกออกเป�นกลุม่ศิษยเ์ก่ากิตติมศักดิ�ซึ�งเป�นบุคคลสําคัญของประเทศ และกลุม่ศิษยเ์ก่าดีเด่นรุน่ต่าง  ๆ ประกอบด้วย รุน่แรกเริ�ม
(พ.ศ.2479-2509) รุน่กลาง (พ.ศ.2510-2540) จนถึงรุน่ใหม ่(พ.ศ.2541-2564) ทําให้มหาวิทยาลัยมีเครอืขา่ยความรว่มมือที�กว้างขวาง
และเหนียวแนน่  

บุคคลสําคัญควรจารึก

ศ.ดร.สายหยุด จําปาทอง รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย พลตํารวจเอกวุฒิ พัวเวส นายชูชาติ ศรีแสง

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

 

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ร.ท. ชาญฤทธิ์ วงษประเสริฐ

 

ดร.บุญลือ ทองอยู ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต 
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ผศ.ดร.ลินดา เกณฑมา 
(พ.ศ.๒๕๕๘–ปจจุบัน)

 

รศ.ดร.พลสิทธ์ิ หนูชูชัย 
(พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๖)

รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน 
(พ.ศ.๒๕๔๖–๒๕๕๕)

 

รศ.สันต ธรรมบํารุง 
(พ.ศ.๒๕๓๖–๒๕๔๖)

รศ.ฉลอง ภิรมยรัตน 
(พ.ศ.๒๕๓๒–๒๕๓๖)

 

รศ.สุรพันธ ยันตทอง 
 (พ.ศ.๒๕๒๘–๒๕๓๒)

นายบุญเลิศ ศรีหงส 
(พ.ศ.๒๕๒๑–๒๕๒๘)

 

ม.ร.ว.ทวีโภค เกษมศรี 
(พ.ศ.๒๕๑๘–๒๕๒๑)

นายจรูญ มิลินทร
(พ.ศ.๒๕๑๑–๒๕๑๘)

นายศิริ ศุขกิจ 
(พ.ศ.๒๕๐๘–๒๕๑๑)

            มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยาเป�นสถานศึกษาที�มีการเปลี�ยนผา่นการบรหิารงานโดยเริ�มจากการเป�นโรงเรยีน              
ราชวิทยาลัย (                              ) และมีการเปลี�ยนผา่นรูปแบบการบรหิารงานจากวิทยาลัยครู (                                       ) สูก่ารเป�น
สถาบันราชภัฏ (                                     ) จนกระทั�งมีสถานะเป�นมหาวิทยาลัยราชภัฏ (                                          ) ดังเชน่ป�จจุบนั โดยใน
แต่ละยุคสมัยนั�นมีผู้บรหิารสงูสดุทําหน้าที�บรหิารจัดการสถานศึกษาสรา้งความเจรญิก้าวหน้ามาเป�นลําดับ นับเนื�องจากยุคแรกใน
ตําแหนง่อาจารยใ์หญ ่ต่อมาเรยีกเป�นตําแหนง่อธกิาร จนถึงตําแหนง่อธกิารบดีในป�จจุบัน ซึ�งผู้บรหิารในแต่ละยุคสมัยล้วนแต่เป�น
บุคคลที�มีบทบาทสําคัญในการสรา้งความเจรญิก้าวหน้าต่อมหาวิทยาลัยมาอยา่งต่อเนื�อง นอกจากนี� มหาวิทยาลัยยงัได้มีการนํานาม
ของท่านเหล่านั�นมาตั�งเป�นชื�ออาคารและชื�อห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเพื�อให้อนุชนรุน่หลังได้รําลึกถึงคณุปูการของบรรพชนที�ได้
สรา้งรากฐานอันมั�นคง ทําให้มหาวิทยาลัยมีพฒันาการมาอยา่งต่อเนื�องจวบจนป�จจุบัน

King's College Teacher's College
Rajabhat Institute Rajabhat University

ทําเนยีบผูบ้รหิาร

ร้อยเรียงประวัติการณ์ โล่พระราชทานและรางวัล  บุคคลสําคัญควรจารึก ผนึกเครือข่ายความร่วมมือ



ผนึกเครือข่ายความร่วมมือ

หนาท่ี 12 

ร้อยเรียงประวัติการณ์ โล่พระราชทานและรางวัล  บุคคลสําคัญควรจารึก ผนึกเครือข่ายความร่วมมือ

      การพัฒนามหาว �ทยาลัยมีความจาํเป�นที�จะต้องเขา้ใจความเป�นมาและศึกษาเปร �ยบเทยีบกับมหาว �ทยาลัยทั�งในประเทศ
และต่างประเทศ อีกทั�งมุ่งเป�าหมายให้ทกุสาขาว �ชาได้นําความรูเ้ชงิว �ชาการที�มีความเชี�ยวชาญแตกต่างกันไป มาเสร �มสรา้งแลก
เปลี�ยนเร �ยนรูกั้บชุมชนทอ้งถิ�น ทั�งในประเทศและต่างประเทศ เพื�อให้เยาวชนและชุมชน รวมทั�งผู้สนใจทั�วไปเขา้ถึงองค์ความรู ้
จากสากลสู่ทอ้งถิ�น และจากทอ้งถิ�นสู่สากล 

✦ ในประเทศ
✦ ต่างประเทศ

http://honor.bsru.ac.th/mou-local
http://honor.bsru.ac.th/mou-inter
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ยุคแรกเร่ิม พ.ศ.๒๕๔๕  

Important Initiative (๒๐๐๒)

ยุครอยเรียง พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๖ 

Constant Continuance (๒๐๐๓-๒๐๑๓) 

การขยายเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา เริ�มสรา้งความรว่มมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศครั�งแรก ในวันที� ๑๔-๑๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื�อครั�งยงัเป�น “สถาบนัราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา” โดย รศ.สนัต์ ธรรมบํารุง อธกิารบดีในขณะนั�น ได้เดินทาง
ไปลงนามความรว่มมือกับมหาวิทยาลัยฉงชิ�ง และจัดกิจกรรมแลก
เปลี�ยนอาจารย ์ โดยจัดสง่อาจารยช์าวจีนมาชว่ยสอนภาษาจีนเป�นเวลา
๑ ป� นับเป�นการเป�ดฉากสรา้งความรว่มมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศเป�นครั�งแรก

        ต่อมาในป� พ.ศ. ๒๕๔๘  รศ ดร.สพุล วุฒเิสน อธกิารบดีในขณะนั�น
ได้เดินทางไปลงนามความรว่มมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยยูนนาน
และ  จัดกิจกรรมสง่นักศึกษาสาขาภาษาจีนไปเรยีนรว่มที�ประเทศจีน
เป�นเวลา           ๑ เดือน ภายใต้โครงการเรยีนรว่มภาคฤดรูอ้น และ
โครงการฝ�กประสบการณวิ์ชาชพีในต่างประเทศ และด้วยวิสยัทัศน์ใน
การเล็งเห็นความสําคัญของการเขา้เป�นสมาชกิกลุม่ประเทศอาเซียนของ
ไทย จึงได้ขยายเครอืขา่ยความรว่มมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ
อาเซยีน และ อาเซยีน +๓ ในเวลาต่อมา จัดกิจกรรมทั�งในและนอก
ห้องเรยีนอีกมากมายเพื�อสรา้งโอกาสให้แก่นักศึกษา อาทิ โครงการเพิ�ม
ประสบการณช์วิีต สรา้งมิตรภาพ เรยีนรว่ม ณ มหาวิทยาลัยในต่าง
ประเทศ, โครงการค่ายเยาวชนอาเซยีน, โครงการ DIMA-BSRU  K-POP
CAMP เป�นต้น
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ยุครุงโรจน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปจจุบัน  

Greater Glory (๒๐๑๔ – Present) 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา เป�นมหาวิทยาลัยเพื�อพฒันาท้องถิ�นตามที�ได้กําหนดไว้ใน พระราชบัญญติัมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ เพื�อนําองค์ความรูจ้ากสากลสูท้่องถิ�น และจากท้องถิ�นสูส่ากล การสรา้งความรว่มมือทางวิชาการกับสถาบนัการศึกษา
องค์กร    หนว่ยงาน ทั�งภาครฐัและเอกชน ทั�งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ ทําให้ชื�อเสยีงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป�นที�รูจั้กและยอมรบัในวงกว้าง นํามาซึ�งชื�อเสียง รางวัลเกียรติยศต่าง  ๆ มากมาย ทั�งในประเทศและต่าง
ประเทศ
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รางวัล “องค์กรดเีด่นแหง่ป�” พทุธศกัราช 2563
สาขาองค์กรที�ทําคณุประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

รางวัล “สถาบนัขงจื�อยอดเยี�ยม” 3
ครั�งในรอบ 10 ป�

ประจําป� 2011,2013 และ 2017

                         
รางวัล “Medal for Long Service as a Confucius Institute Director”
ผู้มคีุณูปการต่อการสง่เสรมิการศกึษาภาษาและวัฒนธรรมจนีและกิจการ
ของสถาบันขงจื�อ โดยคัดเลือกจากผู้อํานวยการสถาบันขงจื�อจากสถาบัน

ขงจื�อ 548 แหง่จาก 154 ประเทศทั�วโลก

       

รางวัลชนะเลิศ
การแขง่ขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจนี 

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดสุนทรพจน์และความรูภ้าษาจนี"

สะพานสูภ่าษาจนีระดับอุดมศกึษา 
ครั�งที� 15 ประจําป� 2016 และ ครั�งที� 16 ประจําป� 2017 
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การติดต่อขอเข้าชม

เปดใหบริการทุกวันจันทร – วันศุกร

ยกเวนวันหยุดราชการ

 

เวลาทําการ 9.00 – 16.00 น.

***เขาชมฟรี ไมมีคาใชจาย ***

สนใจสมัครเรียน
www.bsru.ac.th

02-473-7000 

ตอ 1716/1998

fb.me/bsrunews


