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ของทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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 ดวยทานไดรับพระราชทาน

ตรามหาสุริยะมณจากพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปน

ตราประจำตัว และยึดถือเปนสัญลักษณ

แทนตัวทานโดยตลอดมา
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เปนคำที่เรียกพวกเราทุกคน ซึ่งเคารพเทิดทูน

ในสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ตลอดมา...
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บานสมเด็จเจ าพระยาแหงนี ้

ขอช ื ่นชมน ักศ ึกษาท ุกคน

ที ่ไดผานการคัดเลือกเขามา

เป นสมาช ิกของบ านแห งน ี ้

ดวยความสามารถ ท่ีนาภาคภูมิใจ

มหาวิทยาลัยมีความมุ งมั ่น

ที่จะหลอหลอมนักศึกษาใหเปน

คนดีของสังคมดวยอัตลักษณ

ที่วา... 

 จิตสาธารณะ หมายถึง นักศึกษาทุกคนตองนึกคิดอยูเสมอวาเราดำเนินชีวิต

ในเมืองใหญ ไมไดเดินไดเพียงตัวคนเดียวตองนึกถึงความเปนสวนรวม ทรัพยากร

ท่ีใชรวมกัน ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ความเขาอกเขาใจคนรอบขางการชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

ไมเห็นแกประโยชนของตนเอง มหาวิทยาลัยตระหนักและใหความสำคัญในแนวทาง

การสรางจิตสาธารณะที่เนนการสงเสริม คือ สรางวินัยแกนักศึกษา ใหความสำคัญ

ตอสิ่งแวดลอม ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ปลูกฝงหลักธรรม

ในการดำเนินชีวิตในวัยรุน

 ทักษะสื่อสารดี หมายถึง นักศึกษาตองมีความสามารถในการใชทักษะ

ทางภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการฟง การพูด การอาน และการเขียน

ในการสื่อสารขอมูลอยางถูกตองและเหมาะสม มหาวิทยาลัยสงเสริมใหจัดการเรียนรู

ในภาษาเพื่อนบานหรือภาษาสากลที่ทั ่วโลกสื่อสารกันจากเจาของภาษาเหลานั้น

ผานกิจกรรมเรียนรวมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในตางประเทศ และ ที ่สำคัญที่สุด

ทุกคนจะสามารถใชทักษะการส่ือสารโดยการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไดอยางคลองแคลว

เหมาะสมกับยุคสมัย

 มีความเปนไทย หมายถึง มีความรักความเขาใจและเขาถึงวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยไดอยางถองแทมีการแสดงออกท่ีบงบอกถึงความเปนไทย

อันเปนเอกลักษณของชาติและบงบอกถึงเช้ือชาติเผาพันธุของตัวเราเอง มีความออนนอม

ถอมตน เคารพผูอาวุโส มีการแตงกายถูกตองตามกาลเทศะตลอดจนมีความเปนสากล

บนพื้นฐานของความเปนไทยไดอยางภาคภูมิใจและสงางาม

 อัตลักษณเหลาน้ีคือคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา สมาชิกแหงบานหลังน้ีจะตองรวมกันยึดถือเปนแนวปฏิบัติ

เรียนรูทำความเขาใจ และนำไปใชสูการเปนบัณฑิตท่ีดีในอนาคตขางหนาไดอยางสมบูรณ 

 ทายนี้ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิที่ทุกคนเคารพนับถือ

โดยเฉพาะอยางย่ิง สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) จงดลบันดาลให

นักศึกษามีความสุขกับการศึกษา และประสบความสำเร็จ ณ มหาวิทยาลัยแหงนี้

“ มีจิตสาธารณะ  ทักษะสื่อสารดี  มีความเปนไทย ”

 ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาไดอยูในร้ัวของสถานศึกษาแหงน้ี ทุกคนจะไดรับ

การหลอหลอมใหมีคุณลักษณะดังกลาว และพรอมที่จะออกไปเปนทรัพยากรบุคคล 

ที่ทรงคุณคาของสังคม

ยินดีตอนรับ
“ ลูกสุริยะ ”

จิตสาธารณะ

ทักษะสื่อสารดี

มีความเปนไทย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลินดา  เกณฑมา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
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