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นโยบายที่ ๑
การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

---------------------------สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
ตามประเพณีการปกครองของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ย วกับ สถาบั น พระมหากษั ตริย์ และพระราชกรณี ยกิจเพื่ อประชาชนการขับเคลื่ อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การส่งเสริมให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษาเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน โดยมีความก้าวหน้าในการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
๑. การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรม
วงศานุวงศ์
 จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว “ใต้ ร่มมหาวชิราบารมี ” เนื่องในโอกาส
วันเฉลิ มพระชนมพรรษา 65 พรรษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 28
กรกฎาคม 2560 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ ประกอบด้วยพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์
จานวน 66 รูป พิธีถวายพระพรชัยมงคลที่หน้าพระฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นจึง
กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จานวน
18 รางวัล รวมทั้งการทบทวนคาปฏิญาณ สวนสนาม และบาเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม
พร้อมกันทั่วประเทศ โดยในส่วนกลาง มีลูกเสือเข้าร่วม 7 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือ
สามั ญรุ่ นใหญ่ ลู กเสื อสมุทร ลู กเสื ออากาศ ลู กเสื อหน่วยพิ เศษ และลู กเสื อวิสามั ญ รวม 182 กอง จ านวน
7,280 คน และส่ วนภู มิ ภาค มอบหมายให้ ส านั กงานศึ กษาธิการจังหวัด ร่วมกับหน่ วยงานและสถานศึกษา
ในจั งหวัด จัดพิ ธีพร้อมกับส่วนกลาง โดยผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน คาดว่ามี ลูกเสื อที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งประเทศกว่า 5 ล้านคน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสวนสนามแล้ว ลูกเสือทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันบาเพ็ญประโยชน์ เช่น
การบริจาคเลือด ปลูกต้นไม้ ดูแลทาความสะอาดอาคารสถานที่และชุมชน เป็นต้น
 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9 โดยร่ ว มพิ ธี ท าบุ ญตั กบาตรถวายพระราชกุ ศลพระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช และถวายพระพรชั ยมงคลกั บถวายพระราชกุ ศล สมเด็ จพระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินี นาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พระลานพระราชวังดุสิต จัดพิธีทาบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จานวน ๘๖ รูป
และร่วมในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็ จพระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ ในรั ชกาลที่ ๙ ณ กระทรวงศึ กษาธิ การ และลงนามถวายพระพร
จานวน 60 คน ณ พระบรมมหาราชวัง
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่ งชาติ ประจ าปี 2560 เฉลิ มพระเกี ยรติ ส มเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว มหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกู ร
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์
๑
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รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์
ประธานในพิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนามฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ
หน้าที่สภานายกสภาลูกเสือไทย กราบทูลรายงานกิจการลูกเสือในรอบปีที่ผ่าน โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รั ฐมนตรี ช่ วยว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การ นายประเสริ ฐ บุ ญ เรือง รองปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ (ในฐานะ
เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ) อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์
และบุคลากรทางการลูกเสือ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จและร่วมพิธี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ สนามศุภชลาศัย
สนามกีฬาแห่งชาติ
๒. การน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับรายละเอียดของแนวปฏิบัติต่าง ๆ
เพื่ อ ออกเป็ น แนวปฏิ บั ติ สื่ อ สารและเผยแพร่ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ และบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน
สถาบันการศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อไป โดยสรุปแนวปฏิบัติ ดังนี้
 ให้ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
 ให้แต่งกายและการไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
 ให้จัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมโกศ
 การดูแลรักษาความปลอดภัย ให้ ทุกหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกแห่ง กวดขันดูแล
เรื่องการรักษาความปลอดภัยของอาคารสานักงาน และมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา โดยออกคาสั่งให้ชัดเจน
เมื่อเหตุการณ์ผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือตารวจโดยด่วน
 การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ให้งดการจัดงานรื่นเริงของสถานศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนตามปกติ เช่น การจัดกีฬา กิจกรรมลูกเสือ หรือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ต้องซักซ้อม
ให้โรงเรียนจัดได้อย่างเหมาะสม การจัดประชุมสัมมนา การศึกษา ดูงานต่างประเทศ สามารถจัดได้ตามปกติ
 การมีส่วนร่วมกิจกรรมถวายสักการะร่วมกับส่วนราชการอื่น ให้ ส่วนราชการและ
สถานศึกษาให้ความร่วมมือกิจกรรมถวายสักการะไว้อาลัยกับส่วนราชการอื่น ในส่วนภูมิภาค กรณีปฏิบัติ
นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ กาหนดและรายงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
ทั้ งนี้ เมื่ อวั น จั น ทร์ ที่ 17 ตุ ลาคม 2559 คณะผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ และบุ ค ลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชต่อหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ และเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 จัดพิธีทาบุญตักบาตร และพิธีถวายความ
อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสพระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร
และเมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 28 ตุ ล าคม 2559 จั ด พิ ธี ท าบุ ญ ตั ก บาตร และพิ ธี ถ วายความอาลั ย พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสพระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร 15 วัน
นอกจากนี้ สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าประชาชนจานวนมากมีความต้องที่จะแต่งกาย
ไว้ทุกข์ กระทรวงศึกษาธิการจึงรับนโยบายดังกล่าวและมอบให้สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอัธยาศัย และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกันบริการย้อมผ้าฟรีให้กับประชาชน
ในทุ ก หน่ ว ยงานของ กศน. และวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ โดยจั ด กิ จ กรรมการฝึ ก สอนอาชี พ
และให้บริการย้อมผ้าดา สาธิตและจัดทาริบบิ้นโบว์สีดา แจกจ่าย พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องจักรยานยนต์ฟรี ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม
ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยเปิดให้ บริการตั้งแต่เวลา
08.30 - 17.00 น.
เมื่อวัน ที่ 1 ธัน วาคม 2559 ผู้บริห าร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทาบุญ ตักบาตร
พระสงฆ์ จานวน 10 รูป ถวายพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดช โอกาสนี้ รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้น าผู้ บริห าร ข้าราชการ และเจ้าหน้ าที่ร่วมกัน
ร้อ งเพลงพ่ อ แห่ ง แผ่ น ดิน และเพลงสรรเสริญ พระบารมี พ ร้อมทั้ งยื น สงบนิ่ ง 1 นาที เพื่ อ ถวายความอาลั ย
ณ สนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ
จากนั้น ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โดยทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น ท าความสะอาดบริ เ วณ รอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งการทาความสะอาดท่อระบายน้า กวาดทางเท้า ฉีดน้าล้างทาความสะอาดพื้นผิวถนน
ราชดาเนิ น นอกและบริเวณใกล้ เคีย ง และทาสี กาแพง โดยรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่ าวว่า
รู้ สึ ก ดี ใ จ ภู มิ ใ จ ที่ ไ ด้ ท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล และเชื่ อ ว่ า ข้ า ราชการ บุ ค ลากร
กระทรวงศึกษาธิการจะรู้สึกเช่นเดียวกัน และมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกันทาให้กระทรวงศึกษาธิการสะอาด
เรียบร้อยสวยงาม เหมือนกับ บ้านของตัวเอง ทั้งยังกระตุ้นเตือนให้ข้าราชการ บุคลากรทุกคน รู้รักสามัคคี
ตั้ งใจท าความดี โ ดยนึ ก ถึ ง พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 ซึ่ งพระองค์ ไม่ ต้ อ งการให้ ท าอะไร
เพื่อพระองค์ แต่ขอให้เราทุกคนทาเพื่อคนไทยด้วยกันเอง
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทาบุญตัก
บาตรและถวายพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพิ ธี
ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ 89 รูป และพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้าอุทิศถวาย
พระราชกุศล ณ สนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ
 จัดงาน “เสมาร่วมใจ ทาดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์
2560 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งปลูกฝัง เสริมสร้างความรัก เทิดทูน
ในสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตสานึก ค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป และได้เรียนรู้การใช้
ชีวิตอย่างพอเพียงและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกองค์กรหลักและ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ โดยมี ผู้ เข้ าร่ วมงานกว่ า 16,200 คน การจั ดงานครั้ งนี้
ประกอบด้ วยกิ จกรรมการจั ดแสดงนิ ทรรศการเรื่ อง “อัครศิลปิ น”/“เศรษฐกิ จพอเพี ยง”และ“พระผู้ ทรงเป็ นครู
แห่ งแผ่ นดิ น” กิ จกรรมการสาธิ ตฝึ กอาชี พระยะสั้ นและจ าหน่ ายสิ นค้ าอุ ปโภค บริ โภค เครื่ องประดั บตกแต่ ง
จากนักเรียน นักศึกษา และชุมชน จานวน 176 บูธ และมีการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีความ
พึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.14
 โครงการ “ทาดีเพื่อพ่อ” จิตอาสาบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชน สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและสถำบันอุดมศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรจัดบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มให้ กับ
๓
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ประชำชนผู้เข้ำร่วมแสดงควำมอำลัย กำรเข้ำถวำยสักกำระเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ และเข้ำถวำยบังคม
พระบรมศพ ณ บริเวณหน้ำพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พระนคร ท้องสนำมหลวง ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ – ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ มีผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ จำนวน ๑,๐๙๙ คน จำกสถำบันอุดมศึกษำ
๑๖ แห่ง เข้ำร่วมกิจกรรม และครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๖ ธันวำคม ๒๕๕๙ มีผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ
จำนวน ๙๗๗ คน จำกสถำบัน อุดมศึกษำ ๑๑ แห่ ง เข้ำร่วมกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย จัดบริกำร
อำหำร อำหำรว่ำงและน้ำดื่ม กิจกรรมจิตอำสำ เก็บขยะ ล่ ำมภำษำ ตรวจสุขภำพ กิจกรรมแจกพระบรมฉำยำ
ลักษณ์พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๑๐,๐๐๐ องค์ ริบบิ้นดำไว้ทุกข์ ยำหม่องน้ำ
และพิมเสนน้ำ
๓. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
 จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี คุรุสภาร่วมกับ สานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒ นาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ให้ มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ที่คุรุสภากาหนด โดยใช้การศึกษา
ทางไกล หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ในปี ๒๕๖๐ จานวน ๑๐๓ คน ประกอบด้วย กองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน จานวน ๔๕ คน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๒๖ คน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน ๙ คน และส านักงานพระพุ ทธศาสนา
แห่งชาติ จานวน ๒๓ คน
 ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และคาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
แด่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี น าโดยนายแพทย์ ธี ระเกี ย รติ เจริญ เศรษฐศิ ล ป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา พร้อมด้วยกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการ
มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขาธิการคุรุสภา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
 รางวั ล สมเด็ จ เจ้ าฟ้ ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award - PMCA) ด ำเนิ น กำร
คัด เลื อกและประกำศผลครู ร ำงวั ล สมเด็จ เจ้ำฟ้ ำมหำจัก รี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ ดั งนี้ ๑) ครูผู้ ส มควรได้รั บ
พระรำชทำนรำงวั ล สมเด็ จ เจ้ ำ ฟ้ ำ มหำจั ก รี ครั้ งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ คื อ นำยจิ รัฏ ฐ์ แจ่ ม สว่ ำง ครู เชี่ ย วชำญ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี ๒) รำงวัล “คุณำกร”
จำนวน ๒ คน ๓) รำงวัล “ครูยิ่งคุณ ” จำนวน ๑๗ คน และ ๔) รำงวัล “ครูขวัญศิษย์ ”จำนวน ๑๓๖ รำงวัล
โดยจะมีกำรจัดพิธีพระรำชทำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี จำนวน ๑๑ ประเทศ ในวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๐
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ดาเนิ นการปรับปรุ งเนื้ อหาในหนั งสื อเรียนวิชาที่ เกี่ ยวข้องกั บสถาบั นพระมหากษั ตริย์ ไทย
ให้เป็นปัจจุบัน มีการดาเนินงานใน 2 ส่วน คือ 1) จัดทาเอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ 2) แต่ละหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดจะ
ปรับปรุงหนังสือเรียนในส่วนที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นปัจจุบัน ทั้งในส่วนเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ที่ต้องเขียนใหม่เพิ่มเติม
๔
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เช่น เรื่องพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี คาที่ใช้เรียกพระบรมวงศานุวงศ์ การจัดโต๊ะหมู่บูชาที่ต้อง
เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น
๕. ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
 โครงการอนุ รั กษ์ พั นธุ กรรมพื ชอั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ เครือ ข่ำยเชิงประเด็น โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ (เครือข่ำย C- อพ.สธ) มีกิจกรรมหลักที่สำคัญในกำรเชิญ
ชวนสถำบันอุดมศึกษำของแต่ละเครือข่ำยเข้ำร่วมสนองพระรำชดำริฯ และร่วมกันจัดทำแผนแม่บทที่เหมำะสม
กับศักยภำพและบริบทของแต่ละเครือข่ำย โดยประสำนและสนับสนุนกำรดำเนินงำนสนองพระรำชดำริฯ ของ
เครือข่ำย C- อพ.สธ. พร้อมทั้งจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร เครือข่ำย C-อพ.สธ. เครือข่ำย
ละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท/ปี ตลอดจนสนับสนุนกำรจัดประชุมวิชำกำร/สัมมนำ/กำรจัดนิทรรศกำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรสนองพระรำชดำริฯ ซึ่งในปีงบประมำณ ๒๕๕๙ ได้จัดตั้งเครือข่ำย C-อพ.สธ. คลอบคลุมทุกภูมิภำคทั่ว
ประเทศ จ ำนวน ๙ เครื อ ข่ ำ ย รวมจ ำนวนสถำบั น ที่ เข้ ำ ร่ ว มสนองพระรำชด ำริ ๖๓ สถำบั น และใน
ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ได้จัดกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำยเชิง
ประเด็นโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี (อพ.สธ.) เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ และกำรร่วมกัน
ก ำหนดทิ ศ ทำงในกำรด ำเนิ น กิ จ กรรมภำยใต้ โ ครงกำร อพ.สธ. รวมถึ ง เป็ น กำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
สถำบันอุดมศึกษำเห็นควำมสำคัญและเข้ ำร่วมโครงกำร อพ.สธ. เพิ่มมำกขึ้น โดยมีมหำวิทยำลัยในเครือข่ำย
อพ.สธ. ทั้ง ๙ เครือข่ำยเข้ำร่วม และขณะนี้อยู่ระหว่ำงเตรียมควำมพร้อมในกำรร่วมจัดงำนประชุมวิชำกำรและ
นิ ท รรศกำรทรั พ ยำกรไทย : ศักยภำพมำกล้ น มีให้ เห็ น ในวันที่ ๒๘ พฤศจิก ำยน – ๔ ธัน วำคม ๒๕๖๐
ณ ศูนย์เครือข่ำยกำรเรียนรู้ภูมิภำค จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จังหวัดสระบุรี
 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สถำบันอุดมศึกษำสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จำนวน ๓ แห่ง ดำเนินกิจกรรมภำยใต้โครงกำร ๗ โครงกำร ดังนี้ ๑)
กำรพัฒนำถนนสำยหญ้ำแฝกเชิงนิเวศน์ ระยะที่ ๒ กำรพัฒนำพื้นที่ เพื่อแสดงนิทรรศกำรกำรใช้ประโยชน์จำก
หญ้ำแฝกอย่ำงยั่งยืน ณ เส้นทำงขึ้นดอยตุง และพื้นที่จุดชมวิว กม.ที่ ๑๒ ของ มหำวิทยำลัยนเรศวร : ชะลอ
โครงกำร (ประสำนขอข้ อ มู ล ) ๒) กำรขยำยผลกำรใช้ ระบบหญ้ ำแฝกร่ว มกั บ วิธี ท ำงวิศ วกรรมในกำรลด
ผลกระทบต่อชุมชนจำกกำรลักลอบทิ้งกำกอุตสำหกรรมในพื้นที่ตะวันออกของ มหำวิทยำลัยนเรศวร : อยู่ใน
ระหว่ำงกำรดำเนินงำนโครงกำร ๓) กำรอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยกำรใช้หญ้ำแฝกและโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม
บนพื้ น ที่ ล ำดชัน และลดกำรกัด เซำะพื้ น ที่ ช ำยทะเลของ มหำวิท ยำลั ยเกษตรศำสตร์: อยู่ ในระหว่ำงกำร
ดำเนิ น งำนโครงกำร ๔) กำรขยำยพัน ธุ์ห ญ้ ำแฝกทนเค็มที่ผ่ ำนกำรคัดเลื อกโดยกำรเพำะเลี้ ยงเนื้อเยื่อของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ : อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินงำนโครงกำร ๕) กำรปรับปรุงพันธุ์แฝกที่ปรับตัวได้ใน
สภำพน้ ำท่วมและพื้นที่ชำยทะเลของมหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ : อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินงำนโครงกำร
๖) ประสิทธิภำพกำรบำบัดสำรกัมมันตรังสีของหญ้ำแฝกไทยของ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ : อยู่ในระหว่ำง
กำรดำเนินงำนโครงกำร ๗) กำรใช้ประโยชน์สำระสำคัญจำกชีวมวลหญ้ำแฝกทำงกำรแพทย์และกำรเพำะเลี้ยง
โปรโตพลำสต์หญ้ำแฝกเพื่อกำรปรับปรุงพันธุ์ ของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ : อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินงำนโครงกำร
 โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดาริ เพื่อให้แนวพระรำชดำริและหลักกำรทรง
งำนของพระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิพ ล อดุล ยเดช สำมำรถถ่ำยทอดไปสู่ นิสิ ต นักศึกษำ ซึ่งเป็ น
๕
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คนรุ่นใหม่ที่จะช่วยสำนต่อแนวพระรำชดำริให้บังเกิดควำมยั่งยืน และเพื่อสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ที่มีควำม
ต่อเนื่อง ทั้งต่อกำรศึกษำและกำรดำรงชีวิตในสังคม สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจึงจัด โครงกำรค่ำย
เรียนรู้และเผยแพร่โครงกำรพระรำชดำริ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรต่อยอดขยำยผลกำรเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักกำรทรงงำน รวมถึงพระรำชกรณียกิจ พระรำชดำริ ที่ได้พระรำชทำนควำมช่วยเหลือผ่ำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริในพื้นที่ต่ำงๆ โดยในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ กำหนดจัดโครงกำรค่ำยเรียนรู้ จำนวน
๔ ค่ำย ตำมกลุ่มภูมิภ ำค เพื่อวำงรำกฐำนและส่งเสริมให้เยำวชนมีส่วนร่วมสร้ำงสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม
อย่ำงยั่งยืน และขยำยกำรเรียนรู้ครอบคลุมเรื่องคุณธรรม ๔ ประกำร คือ ควำมซื่อสัตย์สุจริตควำมพอเพียง มี
วินัย จิตอำสำ โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยกำรให้ควำมรู้เชิงบูรณำกำร ผสมผสำนกำรเรียนรู้และปฏิบัติจำก
พื้นที่จริง อันเป็นพื้นฐำนสำคัญของแต่ละชุมชน ตลอดจนสร้ำงควำมเข้ำใจ และปลูกจิตสำนึกในเรื่องรักชำติและ
สถำบันพระมหำกษัตริย์ มีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นนิสิตนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำตำมกลุ่มภูมิภำค รวมจำนวน
ประมำณ ๕๐๐ คน สนับสนุนงบประมำณรวม ๒.๙๒ ล้ำนบำท โดยกำหนดกำรดำเนินโครงกำร ดังนี้
- กลุ่มภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคตะวันตก : มหำวิทยำลัยศิลปำกรเป็นเจ้ำภำพ ในระหว่ำง
วันที่ ๑๘-๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๐ จำนวนนักศึกษำ ๒๐๐ คน
- กลุ่ ม ภำคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ : มหำวิท ยำลั ยขอนแก่น เป็ น เจ้ ำภำพ ในระหว่ำงวั น ที่ ๒๓-๒๙
มิถุนำยน ๒๕๖๐ จำนวนนักศึกษำ ๑๐๐ คน
- กลุ่มภำคใต้ : มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์เป็นเจ้ำภำพ ในระหว่ำงวันที่ ๓-๙ กรกฏำคม ๒๕๖๐
จำนวนนักศึกษำ ๑๐๐ คน


โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ร่วมกับ ศูนย์ประสำนงำนโครงกำรพัฒนำ
ตำมพระรำชด ำริ จั ด โครงกำรฯ ในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ จ ำนวน 3 แห่ ง คื อ มหำวิ ท ยำลั ย ศรี ป ทุ ม
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขต
กำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสานักงานปลั ดกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารและกองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ
ประชุมสัมมนา ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้เกิดการพัฒนาการ
เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแนวทางการรั กษาความมั่นคง
สถาบันหลักของชาติ จานวน 6 รุ่น รวมทั้งสิ้น ๒,๓๗๐ คน
 โครงการสร้ า งป่ า สร้ า งรายได้ ตามพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุม ารี เป็ น โครงการที่ร่ว มดาเนินงานระหว่าง ส านั กงาน กศน. ส านั กงานโครงการสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมป่าไม้ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
ร่ว มสนั บ สนุ น การดาเนิ น โครงการดั งกล่ าว โดยเป็ นการเริ่มดาเนิ นการมาตั้งแต่ปี 2556 ในพื้ นที่ อาเภอ
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมี กศน.อาเภอบ่อเกลือ เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนกระบวนการดาเนินงาน และพื้นที่
จั งหวัด เลย มี ก รมป่ าไม้ เป็ น หน่ ว ยงานขับ เคลื่ อ น โดยในปี 2558 ส านั ก งาน กศน. ได้ มี ก ารขยายพื้ น ที่
ดาเนินงานในพื้นที่จังหวัดน่าน เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน จนถึงปี 2559 โดยมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่ปี 2556 – 2559 รวม 5,653 ไร่ สมาชิกเข้าร่วมโครงการจานวน 1,499 ครัวเรือน มีการจัดตั้งกลุ่ม
๖
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จานวน 261 กลุ่ม มีการส่งเสริมให้ดาเนินการด้านอาชีพให้ แก่ส มาชิกกลุ่ มโครงการสร้างป่า สร้างรายได้
ตามพระราชดาริฯ สาหรับปี 2560 สานักงาน กศน. มีเป้าหมายขยายพื้นที่ดาเนินงานเพิ่มอีก 3,500 ไร่
สมาชิกเข้าร่วมโครงการประมาณ 1,200 ครัวเรือน
 โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด” สืบเนื่องในวันที่ 2 เมษายน 2560 เป็น
วัน คล้ ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ“วันรักการอ่าน”
สานักงาน กศน. โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ได้กาหนดจัดงาน “ตามรอยเจ้าฟ้านัก
อ่าน” พร้อมกับ เปิดตัวโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด” ชุมชนตลาดนัดชวนอ่าน ในวันที่ 2
เมษายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโครงการตาม
พระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปัจจุบัน สานักงาน กศน. ได้จัดทา “ห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด” ณ ตลาดสดเทศบาล 2
อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เป็นแห่งแรกเพื่อให้เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาดต้นแบบ นอกจากนี้
ยังตั้งเป้าหมายให้ สานักงาน กศน. กทม.และ สานักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง เร่งดาเนินการจัดทา “ห้องสมุด
เคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด”เพื่อจัดทาเป็นต้นแบบ ปี 2560 รวม 77 แห่งทั่วประเทศ
 จัดกิจกรรม “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทาดีเพื่อพ่อ” เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบ
สานพระราชปณิ ธ านของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากร นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ นว
พระราชดาริ รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยส่วนกลางจัดขึ้นในพื้นที่
เขาพระยาเดินธง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี พร้อมกับส่วนภูมิภาคซึ่งจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ จานวน 999,989 ต้น โดยกาหนดพื้นที่ปลูก ดังนี้
ส่วนกลาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จานวน 5,089 ต้น ณ พื้นที่บริเวณเขาพระยาเดินธง ตาบล
ดีลัง อาเภอพัฒ นานิ คม จังหวัดลพบุ รี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ
และนาผู้บริหาร บุคลากร นิสิตนักศึกษา นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้จานวน 5,089 ต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 2,020 คน ประกอบด้ ว ยผู้ บ ริห ารและบุ ค ลากร จ านวน 520 คน และมี นั กเรีย นนิสิ ตนั ก ศึกษา
ในจังหวัดลพบุรี จานวน 1,500 คน
ส่วนภูมิภาค กาหนดให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดลพบุรี) ร่วมกับ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จังหวัดละประมาณ 13,265 ต้น โดยปลูกภายใน
พื้นที่ของหน่วยงาน สถาบัน และสถานศึกษา หรือพื้นที่ที่เหมาะสม โดยกรมป่าไม้ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ปลูก
ป่าของส่วนกลาง และมอบกล้าไม้เพื่อนาไปปลูกทั้งประเทศ จานวน 999,989 ต้น สาหรับพันธุ์ไม้ที่กรมป่าไม้
ให้การสนับสนุนเพื่อปลูก ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจารัชกาลที่ 10) ต้นพิกุล (ต้นไม้ประจาจั งหวัด
ลพบุรี) และพันธุ์ไม้อื่นที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
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