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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย”
แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งการพระราชสมภพ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ต่อปวงชนชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นําความเจริญมาสู่ประเทศชาติ
และประชาชนอย่างไพศาล โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศไทย
ซึ่งขณะทรงดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยและข้าหลวงสํารวจการศึกษาทั่วไปได้ทรงวางรากฐาน
ทางการอุ ด มศึ ก ษา ทั้ ง พระราชดํ า ริ เ กี่ ย วกั บ หน้ า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย แนวทางในการจั ด ระบบ
ของมหาวิทยาลัย และการวางรูปแบบการบริหารมหาวิท ยาลัยในลักษณะที่เน้นการมีส่ว นร่ว ม ทั้งนี้
อาจกล่าวได้ว่าพระราชดําริดังกล่าวของพระองค์เป็น การนําเสนอหลักการ “ธรรมาภิบาล” ในการ
บริหารการอุด มศึกษามาตั้ง แต่ พ.ศ. ๒๔๗๒ ก่อนที่สังคมไทยจะเริ่มให้ความสําคัญเรื่องการปฏิรูป
การศึกษาและกระแสธรรมาภิบาลใน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรืออีก ๗๐ ปีต่อมา ในด้านการแพทย์ พระองค์
ทรงมุ่งมั่นพระราชหฤทัยอย่างจริงจังในการปรับปรุงระบบการศึกษาแพทย์ไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียม
ต่างประเทศ โดยทรงเจรจาทําความตกลงกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์รวมหลายครั้ง จนกระทั่งมีการทําสัญญา
ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ตามโครงการปรับปรุงการศึกษาแพทย์ ซึ่งการปรับปรุง
การศึกษาแพทย์นี้ถือเป็นรากฐานด้านการแพทย์ของไทยจนเจริญวัฒนาถาวรมาจนถึงปัจจุบัน และส่งผลต่อ
ความเจริ ญ ในวิ ช าที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ วิ ช าแพทย์ รวมทั้ ง ความเจริ ญ ด้ า นการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ในประเทศไทย ส่งผลให้การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยก้าวหน้าทันความเจริญของโลก
ทั้งด้านการรักษาโรคและการป้องกันโรค โดยทรงวางแผนในการพัฒนาบุคคลที่จะเป็นกําลังสําคัญในการ
พัฒ นาวิ ชาการในสาขาต่าง ๆ ด้ว ยพระราชทรัพ ย์ส่ ว นพระองค์พ ระราชทานให้เป็น ทุน ส่งนั กเรีย น
ไปศึกษาต่อและกลับมาทํางานให้ประเทศไทย ประกอบด้วยทุนส่วนพระองค์ ทุนวิทยาศาสตร์แห่งแพทย์
ทุนพระราชมรดก ที่สําคัญทรงได้รับการยกย่องด้านพระราชจริยวัตรที่ทรงเป็นต้นแบบของการเป็นนักศึกษา
และอาจารย์ ที่ ท รงคุ ณ ภาพ ในฐานะทรงเป็น นั กศึ ก ษา แม้ใ นสาขาวิช าที่แ ตกต่ างกั น ก็ ท รงศึก ษา
ได้อย่างดีเยี่ย ม เช่น ทรงชนะการประกวดการออกแบบเรือ ดํา น้ํา และทรงสอบไล่ไ ด้เ ป็น ที่ ๒
ในระหว่างทรงศึกษาที่โรงเรีย นนายเรือมือร์วิค เยอรมนี และทรงสําเร็จปริญ ญาแพทย์เกียรตินิย ม
จากมหาวิท ยาลัย ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ในฐานะทรงเป็น อาจารย์ ทรงสอนวิชากายวิภาคศาสตร์
ของสั ต ว์ที่ มีก ระดู กสั น หลั ง และวิ ช าประวั ติศ าสตร์ แก่ นัก เรี ย นเตรี ย มแพทย์ ทรงมีวิ ธีก ารสอน
ที่ประทับใจ เช่น ทรงจัดหาหนังสือให้นักเรียนนํากลับไปศึกษาด้วยตนเองแล้วมาบรรยายถกเถียงปัญหา
กับเพื่อนร่วมชั้น ทรงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านประวัติศาสตร์มาบรรยายและทรงพานักเรียนไปศึกษา
ยังสถานที่จริง รวมทั้งทรงนํานักเรียนไปดูโขนและละคร เพื่อให้รอบรู้ตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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นอกจากนี้ ทรงอบรมให้รู้จักคุณค่าของเวลา โดยทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ดังเป็นที่ประจักษ์ว่าเมื่อทรงมา
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนแพทย์และศิริราชพยาบาล ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและเวลาให้แก่
การศึกษาเรื่องการแพทย์และการสาธารณสุข อย่างจริงจัง ทรงเน้น เรื่องคุณ ภาพและความเป็น เลิศ
ทางวิชาการของการอุดมศึกษา และทรงเตือนสตินักเรีย นทุนที่สะท้อนพระราชจริยวัต รเป็นอย่างดีว่า
“เงินที่ฉันได้ใช้ออกมาเรียนหรือให้พวกเธอออกมาเรียนนี้ไม่ใช่เงินของฉัน แต่เป็นเงินของราษฎรเขาจ้างให้ฉนั
ออกมาเรียน ฉะนั้นเธอต้องตั้งใจเรียนให้ดีให้สําเร็จเพื่อจะได้กลับไปทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
และขอให้ประหยัดใช้เงิน เพื่อฉันจะได้มีเงินเหลือไว้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป”
ผลแห่ง พระราชปรีช าญาณและพระมหากรุ ณ าธิ คุณ กระทรวงศึก ษาธิการจึง เห็ นสมควร
ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๕
บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา
แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชกรณียกิจ
ด้านการอุด มศึกษา และระบบการศึกษาระดับอุด มศึกษาของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ
๑๒๐ ปี แห่งการพระราชสมภพ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
และเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่พสกนิกรชาวไทยสืบไปตลอดกาลนาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

