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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
1. การน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 การจั ดพิ ธี ถวายดอกไม้ จั นทน์ ของประชาชนในงาน พระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ งพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ตร กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการการใน 2 ส่วน
สาคัญ คือ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ รวมทั้งการรับรองและให้บริการประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมรับผิดชอบ ดังนี้ 1) จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ซุ้มที่ 1 บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ ซุ้มที่ 2
บริ เวณแยก จ.ป.ร 2) การติ ดตั้ งไฟส่ องสว่ างและเครื่ องเสี ยง 3) การจั ดสถานที่ รั บรองและบริ การประชาชน
โดยให้ บริการอาหาร น้ าดื่ม ที่พักคอย หน่วยแพทย์พยาบาล การต้อนรับและอานวยความสะดวก ภายในบริเวณ
กระทรวงศึกาธิการ และ 4) แต่งตั้งเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงศึกษาธิการประจาซุ้ม
2. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
 รางวั ลสมเด็ จ เจ้ าฟ้ ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award - PMCA) ด ำเนิ น กำร
คัด เลื อกและประกำศผลครู ร ำงวั ล สมเด็จ เจ้ำฟ้ ำ มหำจัก 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
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จเป็นประธำนพิธีมอบรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำ
มหำจั ก รี รำงวั ล พระรำชทำนระดั บ นำนำชำติ เพื่ อ เชิ ด ชู เกี ย รติ ค รู ดี เด่ น ในอำเซี ย นและติ ม อร์ -เลสเต
๑๑ ประเทศ และเพื่อเทิดพระเกียรติเจ้ำฟ้ำนักกำรศึกษำ ผู้ทรงพระปรีชำและทรงมีคุณูปกำรต่อ กำรศึกษำ
ทั้ งภำยในประเทศและต่ ำงประเทศ ด ำเนิ น กำรโดยมู ล นิ ธิ รำงวั ล สมเด็ จ เจ้ ำฟ้ ำ มหำจั ก รี ร่ว มกั บ คุ รุส ภำ
กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณภำพเยำวชน (สสค.) และหน่วยงำนต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ดาเนิ นการปรับปรุ งเนื้ อหาในหนั งสื อเรียนวิชาที่ เกี่ ยวข้องกั บสถาบั นพระมหากษั ตริย์ ไทย
ให้เป็นปัจจุบัน มีการดาเนินงานใน 2 ส่วน คือ 1) จัดทาเอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
๑
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กระทรวงศึกษาธิการ
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ 2) แต่ละหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด
จะปรับปรุงหนังสือเรียนในส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นปัจจุบัน ทั้งในส่ วนเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ที่ต้องเขียนใหม่เพิ่มเติม
เช่น เรื่องพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี คาที่ใช้เรียกพระบรมวงศานุวงศ์ การจัดโต๊ะหมู่บูชาที่ต้อง
เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น

๒

