
ชีวิตและงานบุคคลสําคัญของไทย 
 

ผูวิจัย :   เรืองวิทย   ล่ิมปนาท         
ชื่อเร่ือง : ความเปนครูสถิตในหทัยราช 
เงินทุน  :  เงินทุนอุดหนนุสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ                                              
ปงบประมาณ :  ๒๕๔๙ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๓๙    ปท่ีพิมพ : ๒๕๓๙          
คําสําคัญ (Keyword):  ครู, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช, แนวพระราชดําริดานการศึกษา 
สาระสังเขป    (Abstract) : 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงมีพื้นฐานความเปนครูมาจากการอบรมเล้ียงดูของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่ีทรงอบรมเร่ืองของเหตุผล คุณธรรมและจริยธรรม  จัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีหลากหลายและโปรดใหทรงงานตางๆ ดวยพระองคเอง ทําใหเม่ือเจริญพระชันษาทรงเปนนักปฏิบัติ
ท่ีสามารถเปนเลิศ  แสดงใหเห็นคุณลักษณะสวนพระองคท่ีปรากฏในแนวพระราชดาํริ และพระราชกรณียกิจ
ท่ีแสดงใหเหน็ความเปนครูในเวลาตอมา    

ความเปนครูในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯปรากฏในแนวพระราชดําริดาน
การศึกษาและความเปนครูท่ีทรงเนนถึงการมีความรูคูคุณธรรม การศึกษาเปนการเรียนรูตลอดชีวิต และ
สามารถนําความรูนั้นไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนได โดยครูจะตองเปนแบบอยางในการศึกษา เรียนรู  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีความเปนครูตามแนวพระราชดาํริดังกลาวอยางเปนเลิศ 
เห็นไดจากพระราชกรณยีกิจท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ  ทรงทําให
เห็นเปนตัวอยาง (การสอนดวยวิธีสาธิต) ดวยโครงการสวนพระองคและโครงการตามแนวพระราชดําริ
จํานวนมากในพื้นท่ีชนบท ทรงเรียนรูและพัฒนาความรูอยางลึกซ้ึงท้ังจากผูรู   และทดลองทําดวยพระองค
เอง  ดวยพระราชหฤทัยท่ีงดงามทรงมีเปาหมายวา   ประโยชนสูงสุดจะเกดิกับราษฎรท่ีจะไดนําความรูนั้นไป
ใชพัฒนาตนเองตอไป     พระราชกรณยีกิจท่ีทรงงานอยางตอเนื่องนี้แสดงใหเหน็ถึงความเปนครูท่ีสถิตใน
หทัยราชอยางแทจริง 
 
ผูวิจัย: รอง  ศยามานนท และคนอ่ืนๆ         
ชื่อเร่ือง : ชีวประวัติและผลงานของผูบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๕๒๖) 
เงินทุน  :  เงินทุนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ปงบประมาณ: ๒๕๒๖ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ : ๒๕๒๗  ปท่ีพิมพ  :   -       
คําสําคัญ (Keyword):  ผูบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -- ประวัตแิละผลงาน, คณบดี,  อธิการบดี,                          
            สถาบันอุดมศึกษา –- การบริหาร 



สาระสังเขป (Abstract) : 
งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมชีวประวัตแิละผลงานของผูบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซ่ึง

ไดนําประโยชนในดานตางๆใหแกมหาวิทยาลัยต้ังแตแรกสถาปนาใน พ.ศ.๒๔๕๙ จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๖  ผล
การศึกษาปรากฏหลักฐานวามีผูบริหารในตําแหนงตางๆ ดังนี ้อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย  และผูบังคับบัญชา
การจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นายกสภาจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย   อธิการบด ี  รองอธิการบดี   เลขาธิการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย   คณบดีคณะครุศาสตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร   
คณบดีคณะนิติศาสตร   คณบดีคณะนิเทศศาสตร  คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณบดีคณะ
แพทยศาสตร   คณะบดีคณะเภสัชศาสตร   คณบดีคณะรัฐศาสตร   คณบดีคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตร 
คณบดีคณะวทิยาศาสตร   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร   คณบดีคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร   คณบดีคณะอักษรศาสตร   และผูอํานวยการสถาบัน
ตางๆ 

 
ผูวิจัย :  วราภรณ  จิวชัยศักดิ ์          
ชื่อเร่ือง :  นโยบายทางดานเศรษฐกิจของรัฐในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั 
เงินทุน  :  เงินทุนจุฬาฯ เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี                                                               
ปงบประมาณ : ๒๕๔๓ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ : ๒๕๔๔   ปท่ีพิมพ  : -         
คําสําคัญ (Keyword) : ไทย--เศรษฐกิจและการเมือง, เศรษฐกิจไทย, นโยบายเศรษฐกิจ,  พระบาทสมเด็จ                            
พระน่ังเกลาเจาอยูหวั 
สาระสังเขป  (Abstract) : 

งานวิจยันี้มุงศึกษานโยบายทางดานเศรษฐกิจในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั ตลอดจน
ปญหา อุปสรรคของการดําเนินนโยบายและผลของการดําเนินนโยบายท่ีมีตอประชาชน และรัฐโดยรวม ผล
การศึกษาพบวานโยบายทางดานเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ สามารถเพ่ิมพูนรายไดใหแกรัฐ
อยางมากจนทําใหภาวะเศรษฐกิจของรัฐดกีวาในรัชกาลกอนๆ และดีกวารัฐใกลเคียง โดยท่ีโครงสรางทาง
เศรษฐกิจยังคงเปนแบบเดิมคือ เล้ียงตัวเอง ขณะเดยีวกนัรัฐก็มุงการคาขายกับตางประเทศโดยการผลิตสินคา
เกษตรเพื่อการสงออก ตลอดจนการจัดเก็บภาษีอากรโดยระบบเจาภาษีท่ีทําใหเกิดกลุมพอคาคนจีน ซ่ึงมี
บทบาทในการคา การผลิตและเปนแรงงานท่ีสําคัญ  นอกจากนั้นยงัทรงใชกลยุทธทางการเมืองเขาชวยเสริม
อีกทางหนึ่งดวย เชน การสรางสายสัมพันธระหวางราชวงศ ขุนนางท่ีมีอิทธิพลหรือมีบทบาททางดาน
เศรษฐกิจ การปกครอง ตลอดจนการแสวงหาทรัพยากรจากรัฐใกลเคียง อยางไรก็ตามความเจริญทางดาน
เศรษฐกิจกลับอยูในวงจํากัดเฉพาะในเมืองหลวง ไมไดกระจายไปท่ัวทุกทองถ่ินทุกหมูอาชีพ แมวารัฐจะดู
เหมือนเปนผูไดประโยชนแตฝายเดียวกต็าม แตความขัดแยงระหวางคนสองกลุมในสังคมคือ ผูปกครองและ
ผูถูกปกครองไมไดเกดิข้ึน เนื่องจากประชาชนถูกผูกมัดไวดวยระบบศักดินา และระบบไพร มีความคิดความ



เช่ือในเร่ืองของกรรมและการสรางสมบุญตามแนวคิดของศาสนาพุทธ-พราหมณ อีกท้ังทรัพยากรธรรมชาติ
ยังมีความอุดมสมบูรณมากพอท่ีประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได 

 
ผูวิจัย: พูนพิศ    อมาตยกุล และคนอ่ืน ๆ         
ชื่อเร่ือง :  นามานุกรมศิลปนเพลงไทยในรอบ ๒๐๐ ป แหงกรุงรัตนโกสินทร 
เงินทุน : เงินทุนอุดหนนุเพื่อเพิ่มพูนและพฒันาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                     
ปงบประมาณ : ๒๕๒๔ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ : ๒๕๒๖     ปท่ีพิมพ  ๒๕๓๒          
คําสําคัญ (Keyword):  ศิลปนเพลงไทย, เพลงไทย, นามานุกรมเพลงไทย, ศิลปนเพลงไทย—ประวัติและ 
            ผลงาน, สมัยกรุงรัตนโกสินทร 
สาระสังเขป  (Abstract) : 

งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมประวตัิ   รูปภาพของศิลปนเพลงไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
พ.ศ. ๒๓๒๕–๒๕๒๕ โดยจัดหมวดหมูนักดนตรีและศิลปนเพลงไทย เรียงรายช่ือแบบนามานุกรม รวมท้ัง
จัดหมวดหมูผลงานดวย 

ผลการวิจัยสรุปวา ประวัตแิละผลงานของศิลปนเพลงไทยในรอบป ๒๐๐ป แหงกรุงรัตนโกสินทร
นับต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี ๑ เปนตนมา มีจาํนวน ๙๙๐ คน แตไดพจิารณาคัดเลือกภายในขอบเขตไดจํานวน 
๒๓๐ คน ศิลปนเพลงไทยท่ีไมไดรวบรวมประวัตแิละผลงานไว ไดจัดเรียงเฉพาะรายช่ือไวตางหาก และได
รวบรวมประวตัิส้ันๆของศิลปนเพลงไทยท่ีคนหาประวตัิโดยละเอียดไมได ไวในภาคผนวกเปนการเฉพาะ 
เนื่องดวยการหาขอมูลสวนใหญในงานวจิยันี้ไดมาจากคําบอกเลาและคําช้ีแนะแหลงขอมูลจากทานผูรูท่ี
คณะผูวจิัยรูจกัหรือมีผูแนะนาํใหไปหาเทานั้น จึงคาดวานาจะมีศิลปนเพลงไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
นับต้ังแต พ.ศ.๒๓๒๕–๒๕๒๕ อีกมากท่ีไมไดบันทึกรายนามไว อีกท้ังไมมีผูรูจกัช่ือท่ีแทจริงบาง ไมมีผู
แสดงตนวาเปนศิลปนเพลงไทยบาง  ท้ังๆท่ีมีความสามารถมาก และมีการปดบังเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง
บาง 
 
ผูวิจัย : ผกา   สัตยธรรม  ลินจง   อินทรัมพรรย และ ศิริมาส  ไทยวัฒนา     
ชื่อเร่ือง : แนวคิดทางการศึกษาของนักการศึกษาไทยในชวงหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง ป ๒๔๗๕ 
             ถึงปจจุบัน 
เงินทุน :  เงินทุนอุดหนนุสถาบันไทยศึกษา              ปงบประมาณ : ๒๕๓๖ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๔๐     ปท่ีพิมพ :  ๒๕๔๐          
คําสําคัญ (Keyword) : ไทย --  การศึกษาระดับอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัย, นักการศึกษาไทย, การศึกษาไทย, 
                                       แนวคิดทางการศึกษา 



สาระสังเขป  (Abstract) : 
งานวิจยันี้มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหแนวคิดทางการศึกษาของนักการศึกษาไทยในชวงหลังการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕  จํานวน ๖  คน 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา นักการศึกษาทั้ง ๖ คนตางก็มีแนวคิดทางการศึกษาท่ีแตกตางกันบางและ

คลายกันบางประการดังนี้  
๑) ศาสตราจารย ดร.กอ สวสัดิพาณิชย มีแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต ใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการ

เรียนรู กระจายการศึกษาสูทองถ่ิน ทุกวิชาคืออาชีวศึกษา การจัดหองสมุดท่ีสงเสริมการอานอยางมีชีวิตชีวา   
๒) ศาสตราจารย ดร. เกษม สุวรรณกลุ มีแนวคิดการศึกษาระดับอุดมศึกษาวาใหบัณฑิตรูจักคิด 

วิเคราะห หาขอมูล ไมเช่ือส่ิงใดงายๆ โดยใหอาจารยสอนหนังสือแกนิสิตเพยีง ๑๐ %  และใหนิสิตศึกษา
เรียนเองอีก ๙๐ %  ครูตองสอนจริยธรรมแกศิษย สวนการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาเปนการศึกษา
ระดับท่ีสําคัญท่ีสุด   

๓)  ศาสตราจารย ดร. ประชุมสุข   อาชวอํารุง มีแนวคิดการศึกษาวา การศึกษามีความสําคัญ ท่ีทําให
เปนอะไรก็ได สอนใหคนเปนอยางไรกไ็ด แกปญหาความขัดแยงหรือเสริมสรางสันติภาพ   

๔)  ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา  มีแนวคิดการศึกษาวาความรูคูคุณธรรม 
และการศึกษาตองเปนระบบสากล  

๕) ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน มีแนวคิดการศึกษาวาการศึกษาและครูทุกระดบัท้ังอนุบาลศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา มีความสําคัญเทาเทียมกนั การมีมหาวิทยาลัยเปดและมหาวิทยาลัย
อิสระ ตลอดจนการศึกษาเปนรากฐานการพัฒนาประเทศทุกดาน   

๖) ศาสตราจารย ดร.อุบล    เรียงสุวรรณ มีแนวคิดการศึกษาวา การศึกษาคือคุณภาพชีวติ การอยู
รวมกัน การอยูรอดในสังคม 
 

 
ผูวิจัย :   ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท          
ชื่อเร่ือง : แนวคิดทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
เงินทุน :  เงินทุนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       ปงบประมาณ  :  ๒๕๒๙ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ: ๒๕๓๑   ปท่ีพิมพ :  - 
คําสําคัญ (Keyword):  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราโชวาท,พระราชดํารัส,  
            ปรัชญา, การพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
สาระสังเขป (Abstract) : 

งานวิจยันี้ศึกษาแนวคิดและปรัชญาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในพระราชดําริของพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหวั รัชกาลท่ี ๙ แหงราชวงศจักรี ขอมูลท่ีใชคือ พระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดพระราชทานแกพสกนิกรไทยในโอกาสตางๆนับต้ังแตพระองคไดทรงดํารง



สิริราชสมบัติเปนพระมหากษัตริย   จนถึงป พ.ศ. ๒๕๓๑ 
 ผลการวิจัยสรุปไดวา แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการพัฒนาทรัพยากรมนษุยมี

เนื้อหาเกี่ยวกบัคุณลักษณะสําหรับการทํางานท่ีไดผลซ่ึงประกอบดวยความรูความสามารถ การรูจักประยกุต 
ใช และความคิดอยางรอบคอบ  การมีปญญา การมีสติและความสงบสํารวม ความจริงใจและการมีสัจจะ การ
มีวินัย การรูจกัประสานกับผูอ่ืน การสรางสรรค และการพัฒนา คุณสมบัติเชิงพุทธธรรม ซ่ึงประกอบดวย
ฉันทะ วิริยะ ความอดกล้ันและความเขมแข็ง ความต้ังใจจริงและจริงใจ ความถูกตอง ยุติธรรม ความเมตตา
และเสียสละ ความสามัคคีพรอมเพรียงกนั ความสุจริตและความกตัญู 

นอกจากนั้นงานวิจยัยังกลาวถึงพระราชดําริเกี่ยวกับความสําคัญของครู อาจารย นักเรียน นกัศึกษาท่ีมี
คุณภาพ การพัฒนาตนเองโดยมุงประโยชนสวนรวม ตลอดจนคุณธรรมระดับบุคคลเพ่ือความสําเร็จของ
สวนรวม  ปจเจกบุคคลท่ีมีคุณภาพตองมีคุณสมบัติสําคัญ ๓  ประการคือ    

๑) ตองรูจักหนาท่ีของตนเอง   
๒) ตองมีแนวทางการทํางานท่ียังใหสัมฤทธิผลแกงานท่ีทําและ   
๓)  ตองมีคุณธรรมประจําตัว 

นอกจากการวิเคราะหแนวคิดแลว งานวิจยันี้ยังแสดงใหเห็นดวยวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรง
มีพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจท่ีสอดคลองเปนอยางดีกับแนวความคิดในพระราชดําริของพระองค 

 
ผูวิจัย : กนก  วงษตระหงาน          
ชื่อเร่ือง :  แนวพระราชดําริดานการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
เงินทุน : เงินทุนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      ปงบประมาณ : ๒๕๒๙ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๓๑   ปท่ีพิมพ : ๒๕๓๑          
คําสําคัญ (Keyword) :  พระราชดําริ, ไทย--การเมืองการปกครอง, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
           ภูมิพลอดลุยเดช 
สาระสังเขป (Abstract) : 

งานวิจยันี้มีจุดมุงหมายหลัก  ๓ ประการ คือ ๑) วิเคราะหหลักการ วิธีการ และคุณสมบัติเกีย่วกับ
การเมืองการปกครองในพระราชดําริ ๒) วิเคราะหคุณลักษณะของแนวพระราชดําริดานการเมืองการ
ปกครองโดยพยายามจะเขาใจพ้ืนฐานของคนไทยและสังคมไทยท่ีทรงใชประกอบแนวพระราชดําริ ๓) เสนอ
แนวพระราชดาํริดานการเมืองการปกครอง เพื่อประโยชนแกการศึกษาดานการเมืองการปกครองไทยตอไป 

ผลการวิจัยแสดงวาพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเนนเปาหมายของชาติเปนประเดน็
สําคัญท่ีสุด กลาวคือ กิจกรรมหรือการกระทําตางๆ ของทุกคนหรือทุกฝายจะตองสนองตอบตอเปาหมายของ
ชาติเสมอ ไดแกความมั่นคงและความเจริญของชาติ ทรงเนนวาทหารมีหนาท่ีในการสรางและรักษาความ
ม่ันคงของชาติดวยการปองกนัประเทศอันจะนําไปสูความมีเสรีภาพ เอกราช อธิปไตยและความเปนปกแผน
ของชาติ การปกครองและการบริหารงานแผนดินจะตองมุงสนองตอเปาหมายของชาติ ประชาชนตองมีความ



สามัคคี  ความยุติธรรมและความสงบสุขไมไดมีความหมายแคบเพียงในกรอบของบทกฎหมายเทานั้น แตมี
ความหมายในทางสังคมดวย กฎหมายตองสอดคลองกับสภาพความเปนอยู และความตองการของประชาชน  
ดานเศรษฐกิจ พระราชดําริของพระองคเนนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน การสรางพื้นฐานของความ
พอดีพอกนิพอใชแลวจงึคอยสรางความเจริญข้ึนไปตามลําดับเกี่ยวกับประชาชน พระราชดําริเนนวาการเปน
พลเมืองดี หรือการพัฒนาคนจะตองมีองคประกอบของหลักการ ๔ ดาน คือการศึกษา ศาสนา ความสามัคคี 
และความเข็มแข็ง จึงจะถือวาสมบูรณ ทายท่ีสุดการไปสูเปาหมายของชาติตองอาศัยปจจยั ๒ ประการ คือ
หลักวิชาความรูและคน การนําหลักวิชามาใชจะตองใชดวยปญญาความเฉลียวฉลาด ไมยึดตามตํารา คนไทย
ตองมีสํานึกของความเปนไทย ตองมีความสามัคคีและเอ้ือเฟอเกื้อกูลกันจึงจะบรรลุเปาหมายของชาติ และทํา
ใหชาติอยูรอดได 

 
ผูวิจัย :  วินนา   เหรียญสุวรรณ และคนอ่ืนๆ        
ชื่อเร่ือง  :  บทบาทของบุคคลสําคัญทางดานเภสัชกรรมไทยต้ังแต พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๕๓๕ 
เงินทุน  :  เงินทุนอุดหนนุสถาบันไทยศึกษา        ปงบประมาณ : ๒๕๓๖ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :   ๒๕๔๐          ปท่ีพิมพ :  -         
คําสําคัญ (Keyword) : เภสัชศาสตร, เภสัชกรรม, บุคลากรทางการแพทย, เภสัชกร 
สาระสังเขป (Abstract) : 

การวิจยันี้มีวัตถุประสงคศึกษาผลงาน บทบาท หลักการแนวความคิดและภูมิปญญาของบุคคลสําคัญ
ในวิชาชีพเภสัชกรรมของไทยต้ังแต พ.ศ. ๒๔๗๕–๒๕๓๕ 

ผูวิจัยนําเสนอผลงานการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมออกเปน ๓ ดานใหญ ๆ ไดแก ดานการศึกษาเภสัช
ศาสตร ดานการบริการเภสัชกรรมและการผลิตยา และดานการควบคุมและบังคับใชกฎหมายทางเภสัชกรรม  
ผลงานท่ีสําคัญ ไดแก การกอต้ังคณะเภสัชศาสตรในสถาบันตางๆ การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรให
สอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของสังคมในอนาคต การอบรมส่ังสอนและการกระทําตนเปน
ตัวอยางท่ีดีแกศิษย การขยายบทบาทหนาท่ีของเภสัชกรในการใหบริการแกผูปวยและประชาชนทั่วไปเพือ่
รองรับความตองการของสังคมและบทบาทใหทัดเทียมกับอารยประเทศท้ังในโรงพยาบาลและรานยา การ
พัฒนาการผลิตยาในโรงงาน พัฒนากฎหมายคุมครองผูบริโภคดานยา 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในอาชีพดานเภสัชกรรม คือ ๑)  ตัวเภสัชกร  
๒) การแสดงบทบาทผูแทนองคกรวิชาชีพ ๓) ปจจัยแวดลอมตางๆ ไดแก ระบบการศึกษาเภสัชศาสตร 
นโยบาย กฎหมาย การบริหารสุขภาพรวมกับแพทยสาขาตางๆ ลวนสงผลใหมีการพัฒนาวิชาชีพทางเภสัช
กรรมเสมอมา 
 
ผูวิจัย : สุมาลี  บํารุงสุข, สุกัญญา  บํารุงสุข และ ศุภรัตน  เลิศพาณิชยกุล    
ชื่อเร่ือง : สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 



เงินทุน :  เงินทุนอุดหนนุธนาคาร ราชกรีฑาสโมสร และบริษัทตางๆ ๘ แหง                                           
ปงบประมาณ : ๒๕๒๖ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ : ๒๕๒๗  ปท่ีพิมพ : ๒๕๒๗          
คําสําคัญ (Keyword): สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- ประวตัิและผลงาน, พระราช กรณยีกิจ 
สาระสังเขป (Abstract): 

งานวิจยันี้เปนการศึกษาประวัติศาสตรแนวชีวประวัต ิ มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับพระ
ราชประวัติและพระราชกรณยีกิจในสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ตั้งแตทรงพระราชสมภพจนพระ
ชนมาย ุ ๘๔ พรรษา)  การนําเสนอรายงานวิจยัเปนแบบสารคดีกึ่งวิชาการมีเชิงอรรถของหลักฐานท่ีอางอิง 
หรือคําอธิบายเพิ่มเติมไวในตอนทายของแตละบท 

เนื้อหาของงานวิจยันี้สรุปไดวา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชสมภพ พ.ศ. 
๒๔๔๓ ในครอบครัวชางทองท่ีเมืองนนทบุรี พระชนกชือ่ชู และพระชนนีชื่อ คํา เม่ือทรงมีพระชนมาย ุ๗-๘ 
พรรษา ไดถวายตวัเปนขาหลวงทูลหมอมหญิงในสมเด็จเจาฟากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรราชธิดา ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา 
ตอมาทรงเรียนจบหลักสูตรประกาศนยีบัตรโรงเรียนแพทยผดุงครรภและหญิงพยาบาล กอนท่ีจะไดรับทุน
ไปศึกษาตอวชิาการพยาบาลที่สหรัฐอเมริกา 
         ภาคท่ี ๒ วาดวยพระประวตัิการศกึษาในสหรัฐอเมริกา การหม้ันและแตงงานกับสมเด็จเจาฟากรมขุน
สงขลานครินทร ซ่ึงส้ินพระชนมเม่ือสมเดจ็พระศรีนครินทร ทรงมีพระชนมาย ุ๒๙ พรรษาและการเร่ิมชีวิตท่ี
วังสระปทุม 
          ภาคท่ี ๓ รายงานวจิัยนี้กลาวถึงการสืบราชสมบัติของพระราชโอรส การอภิบาลยุว กษัตริย การเสด็จนิ
วัติพระนคร และเหตุการณในชวงสงครามโลก 
          ภาคท่ี ๔ กลาวถึงการเร่ิมเสด็จประพาสหัวเมืองของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การจัดต้ัง 
พอ.สว. (แพทยอาสาสมเด็จพระบรมราชชนน)ี การเสด็จเยี่ยมราษฎร ความใกลชิดกับประชาชนท่ีพาํนัก
ช่ัวคราวในเมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด   (แฟลต เลขท่ี ๑๙ ถนนอาวองโปสต) และจบลงดวยเร่ือง
พระราชดําริ และพระราชอัธยาศัยการถือสันโดษ และความใกลชิดกับพุทธศาสนาของพระองค 
 

ผูวิจัย : วราภรณ    จิวชัยศักดิ์  (ผูรวมวิจัย)                                                                                                                          
ชื่อเร่ือง :    9  แผนดินของการปฏิรูประบบราชการ 

เงินทุน   :   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)                                                                                            
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สาระสังเขป  (Abstract) :   



ศึกษาวจิัยและสังเคราะหแนวทางท่ีสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยไทยแหงพระบรมราชจักรีวงศแตละ
พระองคทรงปกครองบานเมือง  โดยการจดัระบบบริหารราชการแผนดินและสรางประสิทธิภาพขาราชการ
ใหสนองงานแผนดินมีผลสัมฤทธ์ิบังเกิดประโยชนแกสวนรวมอันแสดงถึงพระราชอัจริยภาพในการบริหาร
ของพระมหากษัตริยแตละพระองค 
คําสําคัญ  (Keyword): การปฏิรูประบบราชการ,   พระบรมราชจักรีวงศ,   การบริหารราชการแผนดิน 
 


	ชีวิตและงานบุคคลสำคัญของไทย
	ผู้วิจัย :   เรืองวิทย์   ลิ่มปนาท        
	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงมีพื้นฐานความเป็นครูมาจากการอบรมเลี้ยงดูของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอบรมเรื่องของเหตุผล คุณธรรมและจริยธรรม  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและโปรดให้ทรงงานต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ทำให้เมื่อเจริญพระชันษาทรงเป็นนักปฏิบัติที่สามารถเป็นเลิศ  แสดงให้เห็นคุณลักษณะส่วนพระองค์ที่ปรากฏในแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจที่แสดงให้เห็นความเป็นครูในเวลาต่อมา   
	ผู้วิจัย: รอง  ศยามานนท์ และคนอื่นๆ        
	ผู้วิจัย :  วราภรณ์  จิวชัยศักดิ์         


	ผู้วิจัย :   ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท์         
	งานวิจัยนี้ศึกษาแนวคิดและปรัชญาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระราชดำริของพระบาท
	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ข้อมูลที่ใช้คือ พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่พสกนิกรไทยในโอกาสต่างๆนับตั้งแต่พระองค์ได้ทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์   จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๑

	ผู้วิจัย : กนก  วงษ์ตระหง่าน         
	สาระสังเขป (Abstract) :
	งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายหลัก  ๓ ประการ คือ ๑) วิเคราะห์หลักการ วิธีการ และคุณสมบัติเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในพระราชดำริ ๒) วิเคราะห์คุณลักษณะของแนวพระราชดำริด้านการเมืองการปกครองโดยพยายามจะเข้าใจพื้นฐานของคนไทยและสังคมไทยที่ทรงใช้ประกอบแนวพระราชดำริ ๓) เสนอแนวพระราชดำริด้านการเมืองการปกครอง เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาด้านการเมืองการปกครองไทยต่อไป
	ผู้วิจัย :  วินนา   เหรียญสุวรรณ และคนอื่นๆ       


	ผู้วิจัย : สุมาลี  บำรุงสุข, สุกัญญา  บำรุงสุข และ ศุภรัตน์  เลิศพาณิชย์กุล   
	ผู้วิจัย : วราภรณ์    จิวชัยศักดิ์  (ผู้ร่วมวิจัย)                                                                                                                          ชื่อเรื่อง :    9  แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ


