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นโยบายที่ ๑
การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

---------------------------สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณี
การปกครองของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้ วย
ความจงรั ก ภั ก ดี และปกป้ อ งรั กษาพระบรมเดชานุ ภ าพ และการเผยแพร่ความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ย วกั บ สถาบั น
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริม
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การส่งเสริมให้สถานศึกษาและหน่ว ยงานทางการศึกษาเรียนรู้เข้าใจ
หลักการทรงงาน โดยมีความก้าวหน้าในการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1. จั ดงานเฉลิ มพระเกียรติ สมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่ องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีของทุกภาคส่วน
โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย 1) พิ ธีเจริญพระพุ ทธมนต์ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป และทาบุ ญ
ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จานวน 67 รูป 2) พิธีถวายสั ตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่ นดิน
3) การจัดนิ ทรรศการงานเฉลิมพระเกียรติ พร้อมร่วมลงนามพระพรออนไลน์ 4) พิธีสวนสนามลู กเสื อ-เนตรนารี และ
กล่ าวทบทวนค าปฏิ ญาณตนของลู กเสื อ และ 5) พิ ธี ถวายเครื่ องราชสั กการะ และจุ ดเที ยนถวายพระพรชั ยมงคล
เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
จัดกิ จกรรมจิ ตอาสา “เราทาความดี ด้วยหั วใจ” กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย นักเรียน
นั กศึ กษา และประชาชน จั ดกิ จกรรมจิ ตอาสา “เราท าความดี ด้ วยหั วใจ” เพื่ อถวายเป็ นพระราชกุ ศลแด่ สมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้ วยกิจกรรม การทาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย และปรับภูมิทัศน์บริเวณ
ริมคลองผดุ งกรุงเกษม (Big Cleaning) ตั้ งแต่ ประตู น้ าเทเวศน์ จนถึ งสะพานมั ฆวานรังสรรค์ ด้ านถนนกรุงเกษมและ
ถนนลูกหลวง ความยาวพื้นที่รวม 1,300 เมตร และล้างพื้นทาความสะอาดบริเวณภายในวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
ซึ่งถูกกาหนดเป็นพื้นที่พิเศษ
2. การน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จั ดพิ ธี ถวายดอกไม้ จั นทน์ ของประชาชนในงาน พระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ งพระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิ ตร กระทรวงศึ กษาธิ การได้ ด าเนิ นการการใน 2 ส่ วนส าคั ญ คื อ
การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ รวมทั้งการรับรองและให้บริการประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานต่าง ๆ
ร่วมรับผิ ดชอบ ดังนี้ 1) จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ซุ้มที่ 1 บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ ซุ้มที่ 2 บริเวณ แยก จ.ป.ร
2) การติดตั้งไฟส่ องสว่างและเครื่องเสี ยง 3) การจัดสถานที่รับรองและบริการประชาชน โดยให้ บริการอาหาร น้าดื่ ม

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ ๔
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕60 – 12 กันยายน ๒๕๖1) กระทรวงศึกษาธิการ
หน้า ๒
ที่ พั กคอย หน่ วยแพทย์ พยาบาล การต้ อนรั บและอ านวยความสะดวก ภายในบริ เวณกระทรวงศึ ก ษาธิ การ และ
4) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการประจาซุ้ม
3. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กระทรวงศึกษาธิการ
จัดพิ ธีทาบุ ญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
4. การน้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนงาน
ด้านการศึกษาภายใต้การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาล โดยได้ดาเนินงานสนอง
พระราโชบายด้านการศึกษา ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมในหลายประการ อาทิ
4.1 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การปรับหลั กเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก 2 ปี เป็น 4 ปี
เพือ่ ลดปัญหาการขาดแคลนครูและครูย้ายออกนอกพื้นที่
- การซ่อมบ้านพักครู ซึ่งการดาเนินงานมีความก้าวหน้า และเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี โดยในปีนี้จะดาเนินการในส่วนที่ตกหล่นทั้งหมด
- โรงเรียนคุณธรรม มีการพัฒนาอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง พร้อมขยายการดาเนินงานไปยังทุกเครือข่าย
ของสถานศึกษา
- หลั ก เกณฑ์ ป ระเมิ น วิ ท ยฐานะแนวใหม่ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ป ระกาศใช้ ห ลั ก เกณฑ์
การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาข้าราชการครูแนวใหม่ “จากพระราชกระแสฯ ... สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ”
ซึง่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีความห่วงใยต่อคุณภาพการศึกษาของชาติ
โดยทรงมี พ ระราชหั ต ถเลขา เมื่ อ วั น ที่ 5 กรกฎาคม 2555 ความว่ า “ปั ญ หาปั จ จุ บั น คื อ ครู มุ่ ง เขี ย นงาน
วิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหาร เพื่อให้ได้ตาแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครู ที่มุ่ง
การสอนหนั งสือกลั บ ไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสื อ
ต้ อ งถื อ ว่ า เป็ น ความดี ค วามชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่ ง ส่ ว นมากคื อ มี คุ ณ ภาพและปริ ม าณ ต้ อ งมี reward”
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ต ระหนั ก และด าเนิ น งานเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มปรั บ
หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่จนประสบความสาเร็จ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการประเมินที่เป็นธรรม โดยเฉพาะ
ครูที่อยู่แต่ในห้องเรียน ครูที่ตั้งใจสอน จะได้รับการตอบแทนที่มีความเหมาะสมมากขึ้น ตลอดจนลดการทาเอกสาร
เพื่อการประเมิน
- หนี้สินครู โดยกระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับธนาคารออมสินเพื่อช่วยเหลือครูที่เป็นหนี้
ในโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) จานวนกว่า 5 แสนล้านบาท
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4.2 ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายและจิตอาสา
4.2.1 โครงการเพื่ อสื บสานพระราชปณิ ธานตามรอยเบื้ องพระยุ คลบาทของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดิ น ทรเทพยวรางกู ร รั ช กาลที่ ๑๐ โดยใช้ การขั บเคลื่ อนตามแนวทางของมู ล นิ ธิ ยุ วสถิ รกุ ล โดยมี องคมนตรี
(นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย) เป็นประธาน ภายในกรอบแนวคิด ๕ ประการ ในการเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรม
รอบรั้ วสถานศึ กษา ได้ แก่ ความพอเพี ย ง ความกตั ญ ญู ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต ความรั บผิ ดชอบ และอุ ดมการณ์
คุณธรรม ดาเนิ นงานครอบคลุ มโรงเรียน ในสั งกัด สพฐ. ครบทุกโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนสั งกัด ตชด. และโรงเรียน
ราชประชานุ เคราะห์ มี โครงงานคุณธรรมกว่า ๓๐,๐๐๐ โครงการ และนั กเรี ยนมี พฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ เพิ่ มขึ้ น
ร้อยละ ๙๓.๓
4.2.2 จัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน
เช่น สร้างคนดีให้บ้านเมือง เสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม”
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4.2.3 จั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ งกฎหมายเบื้ อ งต้ น สิ ท ธิม นุ ษ ยชน ความเป็ น พลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน
4.3 ด้านเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
4.3.1 ส่งเสริมค่านิยมของสถานศึกษาตามนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในทุกระดับ
และประเภทการศึกษา
4.3.2 จัดพิมพ์หนังสือและเผยแพร่เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
อันเป็นการปลูกฝังให้เกิดความรักและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
4.3.3 จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในวิชาประวัติศาสตร์ และจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ อันเป็นการปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย
4.3.4 พัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ รวมทั้งอบรมครู กศน. เพื่อขยายผลให้กับประชาชน
ต่อไป
5. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
5.1 จั ดงานชุ มนุมยุวกาชาดส่วนภู มิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วมหาวชิ ราลงกรณ
บดิ น ทรเทพยวรางกู ร งานชุ มนุ มยุ วกาชาดส่ วนภู มิ ภาค 8 ภู มิ ภาค เพื่ อเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจาปี 2561 ภายใต้คาขวัญ “เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์สามัคคีมีจิตอาสา”
โดยมีผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานชุมนุมกว่า 5,270 คน
5.2 จั กรยานพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หั วมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เมื่อครั้งดารง
พระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานจักรยานให้ แก่เด็กยากจนด้อยโอกาส
ที่มีความจาเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางมาเรียนหนังสือ เนื่องจากบ้านอยู่ไกลและมีฐานะยากจน จานวน
9,900 คัน เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
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5.3 จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award : PMCA)
ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่จัดขึ้นในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ร่ว มกั น ๑๑ ประเทศ โดยคัด เลื อ กและประกาศผลครูรางวัล สมเด็ จเจ้าฟ้ ามหาจัก รี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ มีค รู
ผู้สมควรได้รับ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ จานวน ๑ คน รางวัล “คุณากร”
จานวน ๒ คน รางวัล “ครูยิ่งคุณ” จานวน ๑๗ คน และรางวัล “ครูขวัญศิษย์” จานวน ๑๓๖ คน โดยมีการจัดพิธี
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ ได้มีการเริ่มดาเนินการ
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ โดยมีการจัดพิธีพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในปี ๒๕๖๒
5.6 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคม
พระราชานุ สาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หั ว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ า หรือวันคล้ าย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณสนามหญ้า
หน้าอาคารราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้าราชการ และ
ลูกเสือเนตรนารีจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี
5.7 วันรักการอ่าน ด้วยวันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบกาหนดให้ การอ่านเป็นวาระแห่ งชาติ และ
กาหนดวันดังกล่าวเป็น “วันรักการอ่าน” และได้กาหนดให้ปี พ.ศ. 2552 - 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน
กระทรวงศึกษาธิก ารได้ มอบหมายให้ ห น่ ว ยงาน สถานศึ กษาในสั งกัด ทุ กแห่ งจัดกิ จกรรมเทิ ดพระเกียรติและ
ร่วมเฉลิมฉลองครบทศวรรษการอ่าน โดยจัดให้มีการประกวดแข่งขันนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามแนวพระราชดาริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการส่งเสริมการอ่านที่ห้องสมุดประชาชน และสานักงาน
กศน.ทุกแห่ง ทั่วประเทศ
6. การขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ในฐานะประมุ ข
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
6.1 แต่ งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุข
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของกระทรวงศึกษาธิ การ ด้วยคณะอนุ กรรมาธิการศึกษามาตรการส่ งเสริม
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในคณะกรรมาธิการ
วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เชิญกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการ
ประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เพื่อพิจารณาบรรจุความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ในหลักสูตรทุกระดับ
ทุกประเภทการศึกษา ซึ่งมติที่ประชุมเสนอแนะให้กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ดังกล่าว
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กระทรวงศึกษาธิการจึงแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่ อนการส่ งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
ในฐานะประมุขของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของกระทรวงศึกษาธิการ ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.
1009/2561 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โดยมีอานาจหน้าที่จัดทาข้อเสนอแนวทางการบรรจุความรู้เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไว้ในหลักสูตรทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตาม
รายงาน รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
6.2 ปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นปัจจุบัน
มี การด าเนิ นงานใน 2 ส่ วน คื อ 1) จั ดท าเอกสารความรู้ เกี่ ยวกั บพระราชประวั ติ และพระราชกรณี ยกิ จของสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และ 2) แต่ละหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด
จะปรับปรุงหนังสือเรียนในส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นปัจจุบัน ทั้งในส่วนเนื้อหาที่
เกี่ ยวกั บพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช รั ชกาลที่ 9 และสมเด็ จพระเจ้าอยู่ หั วมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ต้องเขียนใหม่เพิ่มเติม เช่น เรื่องพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี
คาที่ใช้เรียกพระบรมวงศานุวงศ์ การจัดโต๊ะหมู่บูชา ที่ต้องเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น
7. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อน
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ส ถานศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ ผู้ บริ หาร สถานศึ กษา ครู บุ คลากรทางการศึ กษา
และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาหลักคิด หลักปฏิบัติ
ตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง มาบู รณาการในการบริหารจั ดการเรี ยนการสอน ตลอดจนการประยุ กต์
ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น ก่ อ ให้ เกิ ด ความตระหนั ก และฝั งรากลึ ก ภายในตนเอง และผู้ อื่ น อย่ างยั่ งยื นตลอดไป
โดยมีผลการดาเนินงานสาคัญ ดังนี้
7.1 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจาตาบล จานวน
๗,๔๒๔ แห่ง และขยายผลสถานศึกษาพอเพียง เพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้รับบริการการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริและเรียนรู้ตามรอย
พระยุคลบาทในชุมชน ที่ผ่านมาในปี ๒๕๖๐ มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน
๕๘๐,๘๘๘ คน และในปี ๒๕๖๑ ได้ขยายผลสู่สถานศึกษาเอกชน จานวน ๑,๓๒๐ โรง ใน ๑๘ จังหวัดทั่วประเทศ
7.2 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” จานวน 2,192 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จานวน 85 แห่ง รวมทั้งสิ้น 2,277 แห่ง
7.3 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาพอเพียงและป้ายศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
สร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง จานวน 2,192 แห่ ง และรับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จานวน 85 แห่ง
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7.4 พัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพี ยง “สถานศึกษาพอเพี ยง” ให้ เป็ น “ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
ด้านการศึกษา” ซึ่งในปัจจุบันมีสถานศึกษาพอเพียงที่ได้รับการพัฒนาและประเมินผลเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จานวน 290 แห่ง
7.5 โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดาริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ในปี 2561
ได้สนับสนุนจัดโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดาริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) จานวน 3 ค่าย ๆ
ละ 50 คน คือ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากการน้อมนาหลักทรงงาน พระราชกรณียกิจ แนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมจิตสานึกในการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเชื่อมโยงความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชน ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สัมผัสได้ของนิสิตนักศึกษาเป็นห้องทดลองหรือห้องเรียน
มีชีวิตของสถาบันอุดมศึกษา และนิสิตนักศึกษาได้รับแนวคิดที่ดีที่สามารถนามาประยุกต์และปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
ให้อยู่อย่างพอเพียง พอดี และมีความสุข และสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และอนาคตได้

